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ТЕАТР — МИСТЕЦЬКО–КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ
ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Однією з окрас Поділля є Вінницький академічний музично–драматичний
театр імені М. Садовського. Вінницький театр — перлина регіону, що має цікаву історію, традиції та унікальні реалії мистецького життя. Вже 121 сезон вінничани та гості міста мають можливість насолоджуватися мистецтвом створення
вистав різних театральних колективів. Важливо, що навіть у складні періоди
розвитку суспільства (голодомор, період німецької окупації під час Другої світової війни, економічні кризи) театр продовжував та продовжує розвиватись.
Сьогодні в період пандемії колектив театру плідно працює весь театральний
сезон, запрошуючи шанувальників долучитися до прекрасного. П'ять разів
на тиждень колектив театру готує глядачам вистави, різноманітні за жанром,
стилем, за творами вітчизняних і світових класиків, сучасних авторів та народними мотивами. В доробку творчого колективу є спектаклі, котрі можна побачити кожного театрального сезону, а є й прем'єри, котрі збирають аншлаг.
Серед кращих вистав театру — «Маруся Чурай» за Л. Костенко (2000), «Потрібен брехун» Д. Псафаса (2004), «Дядя Ваня» А. Чехова, «Макбет» В. Шекспіра
(обидві — 2005) [2].
Мати театр у своєму рідному місті, як і століття тому, так і зараз, — велика
честь. Вінницький театр сьогодні — це мистецько–культурний простір обласного міста, осередок його культурного життя, оскільки він повністю пристосований до освітньо–дозвіллєвих потреб міста та слугує для розвитку естетичної
культури своїх шанувальників, зокрема й студентів, майбутніх учителів.
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У контексті означеної проблеми цікавою вважаємо філософську думку
П. Флоренського, який ідентифікує культуру з простором (середовищем),
що зрощує особистість [5], оскільки культура — це діяльність з організації простору. В проєкції на простір театру, в одному випадку, це — простір життєвих, творчих відносин, комунікаційних зв'язків тощо. В інших випадках — цей
простір є мисленнєвою моделлю дійсності, а діяльність із його організації називається наукою та філософією... Незаперечною, на наш погляд, є думка дослідника, що організація таких просторів (третій опосередкований випадок) —
є мистецтвом [5, 112].
Отже, мистецько–культурний простір театру можна розглядати як сукупність цінностей, зразків успішного вирішення життєвих та освітніх завдань,
що слугують джерелом естетичного розвитку особистості майбутніх учителів.
Перед театральним колективом (акторами, режисером, сценаристом, музикантами, художником, декоратором, хореографом, гримерами, костюмерами тощо) стоїть актуальне завдання: наповнити театральний простір змістом,
який би слугував для розвитку особистості та всього суспільства [1]. За словами керівниці літературно–драматичного відділу театру Світлани Фицайло,
«сьогодні у театрі служить близько 160 осіб: це і знані актори (у трупі є п'ять
народних артистів України: Лідія Бєлозьорова, Клавдія Баріл, Валерій Прусс,
Таїса Славінська, Анатолій Вольський). Є також одинадцять заслужених артистів України: Надія Колесниченко, Володимир Постніков, Анатолій Книшук,
Надія Кривцун, Діана Калакай, Микола Чуча, Жанна Андрусишена, Наталя
Шолом, Любов Остапчук, Максим Какарькін, Олена Пархоменко та молоді
талановиті артисти. Режисер — Тарас Мазур, головний режисер — Таїса Славінська. Директор театру — Володимир Лозовський» [3]. Цей потужний театральний колектив створює особливу естетичну атмосферу в театрі, де відчутна органічна синергія мистецтва та освіти, що з різних боків впливає та діє
на глядача. Театр приваблює своєю вишуканістю, естетикою та красою.
Мистецько–культурний простір театру — це храм, вмістилище, де відбуваються різноманітні культурні події (вистави, зустрічі, концерти, навіть екскурсії), це унікальна будівля, приміщення якого мають свій особливий дизайн
інтер'єру, акустику, де панує магічна атмосфера творчого театрального життя зі своїми законами, таємницями, секретами. Театр має дві сцени — велику
та малу, глядацькі зали, два буфети, окреме фоє, вестибюль, касу, вбиральні
з дзеркалами та умивальниками. В театрі є цехи, які займаються виготовленням бутафорії, декорацій, костюмів, перук. Будівля ще з самого початку свого
існування мала електричне освітлення. Унікальною особливістю театру є його
велика сцена, яка обертається.
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Також є музей історії театру. У ньому зібрані матеріали про історію театру, театральні трупи, що виникли та працювали на сцені театру у різні
роки, відгуки критиків про вистави, репертуар. Є також старовинні фото,
афіші, листи та документи тощо. Цікаво, що протягом всього свого історичного розвитку в театрі ставили вистави українських авторів. Наприклад,
з архівних документів відомо, що у 1942 році, в період фашистської окупації,
йшли вистави українською мовою: «Майська ніч» М. Старицького та «Вій»
М. Кропивницького за М. Гоголем, «Назар Стодоля» Т. Шевченка, «Хмара»
О. Суходольського, організовувались вечори колядок та щедрівок [4]. Аналізуючи архівні документи та хроніки, розумієш усю могутню освітню та виховну
силу культурно–мистецького простору театру.
Отже, культурно–мистецький простір Вінницького театру — це цілісна система, що постійно розвивається, а його елементи використовуються для освоєння і трансляції естетичних цінностей та ідеалів, а отже й для естетичного
розвитку майбутніх учителів. Сьогодні Вінницький академічний театр імені
М. Садовського постає перед глядачем оновленим. Він переживає емансипатичні процеси у своєму ставленні до форми й змісту і поєднує в собі мистецтво гри, фантазії, краси та професійної майстерності. Сучасний театр часто
шокує, провокує глядача, виводячи його із зони комфорту. Однак це певний
сучасний спосіб розмови про світ, про людину, про те, що їй болить і хвилює,
спосіб залучення до естетичних цінностей та ідеалів.
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КОМПОНЕНТИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Парадигмою сучасної системи освіти є становлення та розвиток креативної
особистості, здатної усвідомлено діяти у різних життєвих ситуаціях. Творча
продуктивна особистість у разі стрімких змін сучасності завжди буде вирізнятися адаптивністю та гнучкістю у плані вирішення професійних вимог і бути
конкурентоспроможною.
Проблема розвитку креативності посідає першорядне значення у віковій
категорії учнів початкової школи, коли відбувається якісна зміна особистості,
пов'язана з формуванням навичок активної особистісної позиції та розвитком
креативних якостей. Але успішність розвитку цих якостей, головним чином,
залежить від учителя музичного мистецтва, його творчих, креативних можливостей, неординарності у плані проведення уроку музичного мистецтва та виховного впливу на учнів. Креативний учитель — креативний учень.
Тому метою нашого дослідження є обґрунтування сутності та змісту компонентів розвитку креативності молодших школярів на уроках музичного мистецтва.
Дослідження розвитку креативності і навіть виявлення динамічних показників даного процесу посідає значне місце у працях (Дж. Гілфорд, П. Торренс). Вивченню розвитку творчої особистості шляхом формування її креативних якостей присвячені праці як філософів (Е. Ільєнков, О. Лук та ін.), так
і психологів (Д. Богоявленська, В. Дружинін, Я. Пономарьов та ін.). Науковці
(Н. Вишнякова, Г. Мєднікова, Н. Яременко та ін.) звертають увагу на наявні
спільні та відмінні риси креативності та творчості.
Проблемам творчого розвитку школярів у мистецькій діяльності присвячено праці таких українських учених, як Н. Батюк, Л. Василевська–Скупа,
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Л. Ващенко, Н. Гузій, І. Гадалова, Т. Завадська, К. Завалко, В. Лихвар, Л. Масол,
Н. Мозгальова, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, К. Стецюк, М. Татаренко, В. Томашевський, В. Фрицюк, Л. Хлєбнікова, О. Щолокова та інші.
У структурі розвитку креативності під час уроків музичного мистецтва ми
виділили три компоненти, а саме: мотиваційно–ціннісний компонент (цікавість
до уроку та позитивний емоційний відгук), робочий компонент (потреба у діяльності, продуктивність мислення), творчий компонент (активна уява, оригінальність мислення).
Розглядаючи мотиваційно–ціннісний компонент розвитку креативності, ми спираємося на дослідження психологів (М. В. Гамезо, І. В. Дубровіна,
Р. С. Немов, А. П. Петровський), які зазначають, що готовність дитини до школи включає і мотиваційну готовність до навчання. Це означає, що потреба
досягнення успіхів дитиною має переважати над страхом невдач. У першому
класі стає особливо важливим адаптувати дітей до умов шкільного навчання,
навчити їх вчитися, бути уважними та терпеливими [3].
При включенні першокласників у різноманітні форми спілкування засобами музики як мистецтва відбувається розвиток креативності, тому що першокласник отримує нові враження від співу, пластичного інтонування, прослуховування музики, знайомства з шумовими або дитячими музичними
інструментами, що є складовими мотиваційно–ціннісного компонента розвитку креативності.
Мотиваційно–ціннісний компонент дозволить нам діагностувати наявність інтересу до творчості та позитивний емоційний відгук на урок музичного мистецтва загалом. При організації роботи з розвитку креативності учнів перших
класів до структури уроку необхідно включати такі творчі завдання, які будуть
підтримувати інтерес першокласників до музичної діяльності та творчості. Зацікавленість у діяльності дозволяє дітям набувати інтелектуальних навичок
та вмінь у значно більшому обсязі, ніж за відсутності інтересу до діяльності [4].
Розглядаючи робочий компонент розвитку креативності, необхідно відзначити роль навчальної діяльності як провідного виду діяльності у цей віковий
період. Саме навчальна діяльність визначає характер ігрової та трудової діяльності, а також спілкування дитини як із дорослими, так і в колі однолітків [3].
Доцільність запровадження ігрових ситуацій виправдана психологічними віковими особливостями. Робота творчої уяви все більше стає пов'язаною з реальністю. Якщо дитина розуміє практичну значимість продуктів мислення,
уяви, діяльності, вона більш старанна, тому необхідно простежити продуктивність мислення.

18

Філософія культурно–мистецької освіти

У процесі становлення особистості однаково важливим виявляється і те,
що засвоєно учнями під час занять, і те, як відбувалися процеси засвоєння, якими шляхами досягалися ті чи інші результати. У потребі ініціативності, самостійності та певної свободи розумових дій учня знаходить відображення один
із принципів навчання і ширше — один із головних дидактичних принципів
розвиваючого навчання взагалі.
Використання танцювальних рухів та пластичного інтонування при розучуванні пісні, оволодіння способами гри на музичних інструментах, участь
у розмові про прослуханий твір є змістом діючого компонента розвитку креативності.
Діючий компонент відображає потреби учнів перших класів у діяльності
під час уроків музичного мистецтва і навіть покаже здатність переключати
увагу з одного виду на інший, охарактеризувавши продуктивність мислення.
Розглядаючи творчий компонент розвитку креативності, необхідно зупинитися на тому, що головною складовою креативності є дивергентне мислення,
тобто здатність породжувати безліч різноманітних оригінальних ідей. Також
одним із проявів розвитку креативності є чутливість до незвичайних деталей,
вміння бачити навколишню реальність з іншої сторони (зокрема почуття комічного), тобто сприйнятливість [1].
Існує активна та пасивна уяви, але для нас важливо зупинитися на активній
уяві. Активна уява пробуджується завдяки творчим чи особистісним завданням, визначається вольовими зусиллями та піддається вольовому контролю.
Схильність молодших школярів до фантазування може допомогти у розвитку активної уяви, яка є необхідною під час роботи з розвитку креативності.
Діагностика творчого компонента розвитку креативності допоможе нам охарактеризувати оригінальність мислення як одного з показників креативності.
Можливість вигадування власних жестів пластичного інтонування під час роботи над піснею, висловлювання власної думки у процесі обговорення прослуханого музичного твору, імпровізація на дитячих музичних інструментах
є змістом творчого компонента розвитку креативності.
Таким чином, взаємозв'язок між мотиваційно–ціннісним, діяльнісним і творчим компонентами ми бачимо в тому, що інтерес у молодшому шкільному віці
є рушійною силою, яка привертає увагу дитини до участі в діяльності, під час
якої дитина може показати свою творчу індивідуальність. Ми також припускаємо, що творча складова креативності проявляється лише у випадках, коли
вчитель створює умови підтримки зацікавленості дитини та мотивує до творчої діяльності на уроках музичного мистецтва.
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НЕФОРМАЛЬНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ДОСВІД КИЇВСЬКОЇ
ТЕАТРАЛЬНОЇ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КАТЕАМ
У сучасному цивілізованому світі освіта є важливою складовою розвитку
соціально–економічного та культурного простору. У прагненні формувати
суспільство знань європейські країни вибудовують освітні системи якісними,
розгалуженими, орієнтованими на інтереси та потреби здобувача освіти, даючи можливість для задоволення різноманітних освітніх потреб різних суспільних верств і категорій. Тому європейська освіта активно поєднує і залучає різні
форми здобування освіти: формальну, неформальну та інформальну.
Закон України «Про освіту» також надає можливість реалізовувати право
на освіту у різних формах, заохочує їх впровадження та засвідчує зобов'язання держави «створювати умови для розвитку суб'єктів освітньої діяльності,
що надають відповідні освітні послуги» [2]. І це не просто декларація, адже
в українському суспільстві існує запит на різноманітні формати навчання. Відтак, сьогодні можливість навчатися пропонують не лише заклади освіти через
акредитовані освітні програми, але й низка проєктів неформальної освіти, які
реалізовуються через освітні онлайн–платформи та різні освітні організації.
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Серед найуспішніших прикладів неформальної освіти в Україні маємо відзначити платформу відкритих онлайн–курсів Prometheus та Українську Академію Лідерства.
Неформальна освіта, на відміну від формальної, може відбуватися «за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти» [2]. Відтак, з позиції здобувачів освіти має
низку як переваг, так і недоліків. На нашу думку, найважливішою перевагою
неформальної освіти є можливість навчатися незалежно від віку. Цей пріоритет неформального навчання ще у 1996 році призвів до декларування цінності
«освіти впродовж всього життя» на рівні Організації Безпеки і Співпраці в Європі (ОБСЄ).
Неформальна освіта в Україні протягом останнього десятиліття набуває все
більшого поширення та популярності. Освітні онлайн–платформи, тренінги, майстер–класи, семінари, курси, котрі проводять як у дистанційному, так
і в очному форматі охоплюють різні вікові категорії, дають можливості для саморозвитку та самореалізації, допомагають вдосконалити набутий досвід, поглибити знання в обраній сфері, дають нагоду навчатися у самостійно обраного конкретного фахівця, майстра своєї справи.
На даний час неформальна освіта в Україні не повною мірою долучена
до формальної вищої освіти, проте ці процеси ще будуть налагоджуватися,
якщо ми і надалі рухатимемося у напрямку впровадження до української освіти кращих європейських практик. Тим більше, що з кожним роком здобуваємо
власний досвід і успішно розвиваємо неформальну освіту.
У цьому контексті пропонуємо ознайомитися із досвідом нашого проєкту
неформальної мистецької освіти Київської театральної акторської майстерні
КАТЕАМ [1], яка працювала з 2019 по 2021 роки у Києві. Акторська майстерня
пропонувала навчання для акторів та режисерів, як для досвідчених професіоналів, так і для аматорів. Вікова категорія наших студентів коливалася від 16
до 50 років. За перший рік роботи акторська майстерня випустила 120 випускників.
Серед курсів, котрі обирали наші студенти — акторська майстерність, сценічна мова, режисура театру, режисура короткого метру, акторські тренінги.
Протягом другого року роботи було запущено експериментальний проєкт
навчання через мистецьку практику — постановку вистави «Бог» за мотивами п'єси Вуді Алена, яку вдалося реалізувати та зіграти дві прем'єрні вистави. Було сплановано та організовано показ вистави у Києві, в Будинку актора,
але карантин, спричинений COVID–19, та початок війни змусили відкласти
цей проєкт.
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Попри це, можемо впевнено сказати, що за відносно короткий період часу
нам вдалося реалізувати основні принципи неформальної освіти, які виявилися у впровадженні принципових стратегій неформального навчання. Перша стратегія — «вчитися в дії» — передбачає навчання через практику, яка
є апріорі необхідною при вивченні акторської майстерності чи основ режисури. Друга стратегія — «вчитися взаємодіяти» — передбачає роботу і навчання
в команді, у взаємодії і співпраці з іншими. Театральне мистецтво є мистецтвом
колективним, у якому важливе розуміння та відчуття партнера по сценічному
майданчику. Третя стратегія — «вчитися вчитися» — полягає у отриманні навичок сприйняття та аналізу інформації, а також вміння аналізувати власний
досвід, робити з нього вірні висновки.
Київська театральна акторська майстерня КАТЕАМ і надалі будуватиме свою
роботу, базуючись на принципах студентоцентризму, застосовуючи індивідуальний підхід у навчальному процесі, вибудовуючи стратегію професійного
зростання, набуття вмінь і навичок, орієнтуючись на потреби студента. Адже
студент, котрий обирає неформальну форму освіти завжди чітко знає, чого
і у кого хоче навчатися.
У мирному майбутньому сподіваємося відновити роботу акторської майстерні, адже позитивні результати нашої праці та бажання розвивати неформальну мистецьку освіту спонукають до цього.
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СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД
ТА СВІТОГЛЯДОТВОРЧА МІСІЯ ОСВІТИ
У час війни, що за вісім років врешті не лише українським суспільством починає усвідомлюватися як цивілізаційна, розмірковування про освіту можуть
із першого погляду видаватися не зовсім доречними, хоча насправді є вкрай
важливими і актуальними. Розвиток цивілізації, культури, суспільства, їх ціннісних засад неможливий без спільного світогляду, формування якого значною мірою відбувається в межах і завдяки освіті. Здобуття освіти і формування
світогляду — явища, котрі тісно взаємопов'язані, навіть на рівні етимологічної спорідненості між самими поняттями. «Світоглядотворча» місія освіти насправді чи не найважливіша в контексті побудови спільноти, держави, культури і цивілізації як взаємопов'язаних систем. Творення суспільного світогляду
завдяки освіті і засобами освіти — це важливий інструмент, можливості якого
є потужними і дієвими.
У філософії, особливо посткласичній, проблемі формування спільноти,
сильних особистостей у суспільстві, лідерів суспільної думки, а відтак формуванню суспільного світогляду приділено чимало уваги. Такі велети сучасної
філософії, як Ф. Ніцше, З. Фройд, Х. Ортега–і–Гасет, А. Тойнбі, А. Швейцер,
розмірковуючи про те, якою є і якою має бути людина в суспільстві сучасному
і майбутньому, наголошують на важливості цінностей, освіти, просвітництва,
виховання. Х. Ортега–і–Гасет своїм твором «Бунт мас» запевняє читача, що цілеспрямоване формування «елітарної» верстви суспільства (в гасетівському
розумінні цього поняття як частини спільноти, що об'єднує людей освічених,
діяльних, креативних, відповідальних, стратегічно мислячих, які свідомо керуються суспільними цінностями, які готові приймати суспільні виклики і брати
відповідальність на себе), — запорука успішного і конструктивного розвитку
суспільства. Позбавлена освіченості спільнота, стверджує мислитель, втратить
усі свої культурні та цивілізаційні набутки протягом тридцяти років. Тож
для розвитку суспільства, культури і цивілізації потрібні люди, яких автор називає «шляхетними» — ті, хто ставить понад усе суспільні цінності, приймає
суспільні виклики, «хто вимагає багато від себе» [2, 50].
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Які цінності має нести і впроваджувати сучасна освіта, щоб функція творення як суспільного, так і індивідуального світогляду, а також закладення базових культурних цінностей були реалізовані якнайповніше? Відповідь на це питання можемо віднайти в тих принципах і стратегіях, на яких вибудовується
європейська освіта сьогодні.
Одним із принципів формування сучасної освіти європейські та українські
заклади вищої освіти визначають студентоцентрованість. «Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти»
(ESG) — документ, який визначає засадничі підґрунтя та критерії якості вищої
освіти — наголошує на студентоцентрованості як одному із основних засобів
забезпечення якості вищої освіти. Стандарт ESG 1.3 «Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання» говорить про те, що «заклади повинні забезпечити реалізацію програм таким чином, щоб заохотити студентів брати
активну участь у розвитку освітнього процесу, а оцінювання студентів відображало цей підхід» [3, 26].
Потрібно сказати, що цей принцип не лише впливає на формування культури якості у вищій освіті, але й має більш глобальні наслідки. Мова йде про
те, що студентоцентрованість в освітньому процесі дає можливості формувати особистість, здатну розвивати і вдосконалювати культуру та суспільство,
особистість, котра своїми цінностями визначає самовдосконалення, соціальну
активність, суспільну відповідальність. Студентоцентрований підхід відіграє
важливу роль у формуванні свідомого, критично та стратегічно мислячого, активного у своїй позиції члена суспільства, який набуває вмінь не лише продукувати, але й реалізовувати свої стратегії. Таке бачення випливає із окресленої
у ESG інтерпретації студентоцентрованого підходу. По–перше, студентоцентрованість безпосередньо передбачає «стимулювання мотивації студентів»
[3, 11], а це означає роботу над формуванням цілеспрямованого, стратегічного, креативного мислення. По–друге, студентоцентроване навчання задіює механізм «самоаналізу» [3, 11] здобувача освіти, що має наслідком формування
свідомого, аналітичного, критичного мислення. І врешті, студентоцентрований підхід не міг би реалізуватися без «залучення до освітнього процесу»
[3, 11] здобувачів освіти як суб'єктів освітнього простору, що закладає активну,
діяльну модель поведінки молодої людини у суспільстві.
Реалізація принципу студентоцентрованості передбачає тісну співпрацю
усіх долучених до освітнього процесу сторін у напрямку сприяння формуванню особистості студента як активного і діяльного учасника освітньої спільноти. А комунікація студента із викладачем не лише як із лектором, а як із наставником дає можливості для світоглядного та особистісного зростання.
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«Студентоцентрований підхід (student–centeredapproach) розглядає здобувача вищої освіти як суб'єкта з власними унікальними інтересами, потребами і досвідом,
спроможного бути самостійним і відповідальним учасником освітнього процесу…
Студентоцентрований підхід передбачає взаємоповагу між студентом і викладачем,
реальну вибірковість дисциплін, участь студентів у системі внутрішнього забезпечення якості ЗВО та процесах акредитації освітніх програм, наявність процедур
реагування на студентські скарги та ін. Посилюється роль викладача як фасилітатора. Він не лише читає лекції, а й організовує інтерактивне спілкування, сприяє особистісному розвитку студентів, формує атмосферу взаєморозуміння і довіри» [1].
Такий підхід у тлумаченні студентоцентрованості дає можливість розглядати
цей принцип не лише як критерій якісної вищої освіти, але і як потужний засіб
формування особистості студента, його світогляду як майбутнього учасника
суспільного життя.
Отже, можемо впевнено стверджувати, що цінності освіти та суспільні цінності не існують в роз'єднаних, непов'язаних між собою площинах. Вони об'єднані спільним культурним підґрунтям, викликами та потребами соціокультурного простору. Тому закладам вищої освіти треба чітко усвідомлювати,
визначати та реалізовувати ту глобальну мету, задля якої відбувається освітній
процес і вбачати в студентоцентрованості не формальну декларативність, а дієвий засіб формування суспільства і культури майбутнього.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ
У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ
В освітньому процесі компетенція — це передусім результат засвоєння конкретних знань, вмінь та набуття досвіду (професійних якостей).
Спрямований на формування професійних компетенцій, результат їх засвоєння залежить від правильної організації педагогічного процесу, використання об'єктивних умов і внутрішніх можливостей особистості майбутнього
учителя хореографії. Отже, формування професійних компетенцій майбутніх учителів хореографії — це цілеспрямований процес залучення здобувачів до освітньої діяльності, який забезпечує розвиток їх професійних якостей,
активізує критичне мислення, сприяє формуванню мотиваційного ставлення
до професії учителя хореографії, створює можливості для саморозвитку, стимулює прагнення до самореалізації.
Задля більш ефективного формування професійних компетенцій майбутніх педагогів–хореографів у закладах вищої освіти необхідно визначити такі
педагогічні умови, які сприятимуть успішному функціонуванню кожного
структурного елемента цього процесу.
Філософський енциклопедичний словник розглядає «умову» як філософську категорію, що висловлює ставлення предмета до навколишніх явищ,
без яких він існувати не може.
З огляду психології, умова — це сукупність явищ зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на розвиток конкретного психічного явища. При розкритті причинно–наслідкового зв'язку того чи іншого явища слід
розглядати його в різноманітних зв'язках і відношеннях, тобто в загальному
зв'язку. Якщо одне явище викликає інше, то воно є причиною; якщо явище
взаємодіє з іншим явищем у процесі розвитку цілого, до якого воно належить,
то воно є фактором; якщо явище зумовлює існування іншого явища, то в цьому
разі воно буде умовою [7].
Словник з освіти та педагогіки поняття «умова» трактує як «сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх впливів, що діють на фі-
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зичний, психологічний, моральний розвиток людини, її поведінку, виховання,
навчання, формування особистості» [6, 36].
Значення терміна «педагогічні» вказує на те, що означені обставини пов'язані з організацією освітнього процесу, із зовнішнім середовищем, де відбувається пізнавальна й навчальна діяльність особистості, спрямована на формування
в неї певних знань, умінь, навичок та їх розвиток.
У науково–педагогічній літературі під педагогічними умовами розуміють
«сукупність об'єктивних можливостей змісту, форм, методів і матеріально–
просторового середовища, спрямованих на вирішення поставлених завдань
педагогіки» [2]. При цьому до педагогічних умов відносять тільки ті, які свідомо створюються в педагогічному процесі та реалізація яких забезпечує найбільш ефективне його протікання.
Як сукупність об'єктивних можливостей змісту навчання, методів, організаційних форм і матеріальних можливостей його здійснення, що забезпечують
успішність досягнення поставленого завдання, характеризує педагогічні умови В. Кузін [4, 128].
Виходячи з викладеного, визначаємо педагогічні умови як сукупність обумовлених дієвих заходів, спрямованих на організацію освітнього процесу,
що детермінують досягнення ефективної сформованості професійних компетенцій майбутніх учителів хореографії у процесі позааудиторної виховної
роботи. У ролі як зовнішніх, так і внутрішніх дій може виступати відбір і застосування елементів змісту, форм організації навчальної та позанавчальної
діяльності, дидактичних прийомів і методів.
Слід зауважити, що у формуванні професійних компетенцій неабиякими
можливостями володіє креативне середовище у позааудиторній діяльності. Зазначимо, що філософія трактує поняття «середовище» як «довкілля» або «простір», що вирізняється своєю багатогранністю і багатоплановістю.
Середовище як особливий чинник, що впливає на формування та розвиток
особистості, розглядалося ще в наукових працях Л. Виготського, К. Ушинського, С. Шацького, а також досліджується у сучасних дослідженнях В. Вяткіної,
А. Курзякової, Е. Хайрулліної [1] та ін. учених.
Психологічна наука стоїть на позиції розуміння середовища як результату
і процесу власного творчого саморозвитку особистості. У педагогічній науці існує поняття «освітнє середовище», котре розуміється як система впливів
та умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку [5, 266].
Говорячи про освітнє середовище закладу вищої освіти, мають на увазі сукупність інформаційних ресурсів навчального закладу, технологій навчання
та забезпечення освітнього процесу, навчального матеріалу, емоційного клі-
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мату навчального закладу, результат взаємодії яких сприяє професійному становленню особистості [3, 106–111].
На наш погляд, доцільним є створення такого освітнього середовища, яке,
ґрунтуючись на широкому використанні інформаційних технологій та інтерактивних засобів навчання, забезпечувало б гуманізацію освіти, підвищення
креативності здобувачів у цьому середовищі, створювало б умови, максимально сприятливі для саморозвитку творчої індивідуальності. Таким середовищем може бути креативне середовище у позааудиторній діяльності.
Беручи до уваги вищевказані визначення, під зазначеним поняттям розуміємо
творче оточення (творчу атмосферу та клімат, творчі заходи, творчі завдання)
майбутніх педагогів–хореографів в освітньому процесі, що складається із сукупності об'єктивних зовнішніх факторів, найголовніша властивість якого — створення умов, максимально сприятливих для формування професійних компетенцій.
Уважаємо, що характерними ознаками креативного середовища у позааудиторній діяльності як мотиваційного чинника виступають: варіативність, що передбачає зміну розвивального середовища відповідно до потреб у творчому
саморозвитку; інтегрованість, що забезпечує формування і розвиток творчого
потенціалу особистості; саморозвиток і саморегуляцію, засновані на процесах
розвитку і саморозвитку особистості.
Саме креативне середовище у позааудиторній діяльності спроможне задовольнити потреби та інтереси кожного здобувача повною мірою, що не можна
повністю здійснити в рамках освітнього процесу. Воно сприяє розвитку і підтримці стійкого інтересу майбутніх учителів до мистецтва хореографії, формуванню творчого потенціалу, мобілізує увагу і пам'ять, розвиває почуття відповідальності, вміння працювати в команді та привчає до самостійності.
Креативне середовище у позааудиторній діяльності утворюється сукупністю різнопланових та різнохарактерних заходів (майстер–класи, звітні концерти, різнорівневі танцювальні конкурси і фестивалі, предметні олімпіади,
хореографічні проєкти та постанови). Незважаючи на їх різноманітність, вони
об'єднані спільною метою, яка полягає у формуванні професійних компетенцій та підготовці висококваліфікованих учителів.
Різноманітність видів креативного середовища у позааудиторній діяльності
має суб'єктну значущість для формування професійних компетенцій майбутніх учителів хореографії. Такий підхід до створення креативного середовища
у позааудиторній діяльності студентів–хореографів дозволяє розвивати індивідуальний пізнавальний досвід та розкривати професійні можливості майбутніх педагогів–митців.
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Створення креативного середовища у позааудиторній діяльності як мотиваційний чинник формування професійних компетенцій забезпечує у майбутніх учителів хореографії мотивацію до творчої діяльності. Зазначена умова детермінує стійку мотивовану мету до оволодіння професією вчителя хореографії.
А відтак креативне середовище у позааудиторній діяльності має бути «насиченим» творчими ситуаціями, які мають значний ступінь невизначеності,
містять амбівалентні судження, змушують студента–хореографа «задіяти» механізми самодетермінації, саморозвитку.
Отже, креативне позааудиторне середовище може не тільки забезпечити
формування професійних компетенцій на кожному освітньому рівні, а й викликати бажання в подальшому творчому саморозвитку, самопізнанні, сформувати у майбутніх учителів хореографії об'єктивну самооцінку.
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СФЕРІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Мистецька освіта має складну структуру та багаторівневу основу, поділяється на загальну та профільну. Загальна мистецька освіта покликана дати основи мистецької діяльності, а профільна — на виході отримати професію. Однак
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яким би не було навчання, учнів спочатку знайомлять із основами загального
мистецтва.
Варто зазначити, що цілі та завдання різних форм мистецької освіти суттєво
відрізняються. Одна з основних думок, до якої приходять усі дослідники, — це
поєднання традиційних та інноваційних підходів у навчанні. Так, В. Бовсунівський зазначає, що «основними завданнями у початковій школі є пробудження в учнів інтересу до мистецтва, залучення до художньо–творчої діяльності
в музичному, образотворчому, хореографічному, театральному видах мистецтва» [4].
Якщо розглядати систему художньої освіти в цілому (школа — середній спеціальний навчальний заклад — ЗВО), то в ній може бути не тільки традиційна
класична різновидова (відповідно до різних видів мистецтва) диференційована освіта, а й інновації, що базуються на практиці художнього синтезу мистецтв. Завжди є вибір, на якому матеріалі та як виховувати. Сучасне мистецтво
«багатоканальне», відповідно «багатоканальною» має бути і художня освіта.
Одним із ракурсів її організації стає принцип: у середніх спеціальних навчальних закладах дається вузькопрофесійна класична освіта, у вузах освіта забезпечується на новому рівні, що узагальнює та синтезує знання, освіта інноваційна
за змістом та формою подачі матеріалу (технологіям).
Важливим є те, що студенти мистецьких спеціальностей повинні не тільки
володіти художніми, мистецтвознавчими, графічними, музичними чи хореографічними знаннями, а й розвивати якості, необхідні для максимальної реалізації творчого потенціалу [2].
Інноваційні процеси у сфері мистецької освіти доцільно трактувати як нововведення у педагогічну діяльність або антипод традиції. Успішне поєднання
традиційних та інноваційних підходів робить процес навчання більш варіативним та якісним.
Роль інновацій у мистецтві може бути виражена через привнесення у традиційне чогось нового, а також його широке розповсюдження у творчості
представників певної мистецької школи чи стилю. Можна стверджувати про
порушення усталених стереотипів, художніх прийомів, художньої мови
та прийомів, про зміну звичних традицій. При цьому може виникнути парадоксальне для інновації повернення до тих культурних шарів, які передували цим звичним традиціям. Саме за рахунок вказаного інновації в мистецтві
кардинально відрізняються від нововведень, скажімо, у техніці, де повернення
до архаїки не може вважатися інноваційним розвитком [3].
Однак сьогоднішні виклики пов'язані із поширенням у світі та на території
України гострої респіраторної хвороби COVID–19, спричиненої коронавіру-
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сом SARS–CoV–2, вимагають в умовах соціального дистанціювання від сучасної мистецької освіти запровадження зрозумілої, доступної та якісної організації освітньої діяльності [1], що є певним обмеженням розвитку мистецької
освіти та своєрідними інноваційними процесами у освіті взагалі.
Цікавою є думка О. Старовайт, яка зазначає, що «сьогодні креативність значною мірою є своєрідним механізмом адаптації особистості до соціальних змін.
Динамізм розвитку в економічній і політичній сферах викликає суттєві зміни в духовному житті людини. Для того, щоб внутрішньо відповідати сучасній дійсності, фахівець має не просто адаптуватися до нової ситуації, а й бути
спроможним змінювати її, змінюючись і розвиваючись при цьому сам. Звідси
і виникає особливий інтерес до формування активної творчої особистості, механізму творчого мислення в період неперервної освіти» [1].
Отже, інновації у мистецькій освіті — це нововведення у педагогічній діяльності, зміни у змісті та технології навчання та виховання за допомогою нетрадиційних педагогічних засобів, де реалізовуються свобода творчого вибору,
усвідомлюється пріоритетність цілей та лояльне сприйняття помилок та непорозумінь у мистецьких рішеннях.
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старша викладачка кафедри сольного співу,
Одеська національна музична академія
імені А. В. Нежданової

ВЧЕННЯ І. П. ПАВЛОВА ПРО УМОВНІ РЕФЛЕКСИ
ТА В. М. БЕХТЕРЄВА ПРО РОЗВИТОК МОЗКУ.
ЗНАЧЕННЯ ЦИХ ВЧЕНЬ ДЛЯ ВОКАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Опанування вокально–технічними навичками залежить не лише від таланту і бажання учня та професіоналізму педагога. Є об'єктивні причини і закономірності, пов'язані з діяльністю мозку та процесами, що протікають у центральній нервовій системі.
Розробці вчення про «умовні рефлекси» І. П. Павлов приділив 35 років свого життя. Головною перешкодою до вивчення тонких нервових процесів була
відсутність способу вивчення та дослідження. Для подолання цієї перешкоди
вчений вигадав «метод умовних рефлексів», вивчаючи роботу травної системи. Пізніше він писав: «Очевидно, наше виховання, навчання, дисциплінування всякого роду, різноманітні відносини, звички є довгі ряди умовних рефлексів». Умовними вони називаються, тому що утворюються за наявності низки
умов протягом часу шляхом навчання.
РЕФЛЕКСОЛОГІЯ (грец. Reflexus — відбитий, logos — учень) — механічний напрямок у психології, що розглядає психіатричну діяльність людини
як сукупність сполучних рефлексів, що утворюються внаслідок впливу довкілля на нервову систему. Рефлексологія розмірковує так, що це наші думки виражаються тими чи іншими об'єктивними проявами, розглядаючи психічну
діяльність і залучаючи до її пояснення область фізіології. Виникнувши у психології, рефлексологія проникла у психіатрію, соціологію, мистецтвознавство
і, нарешті, у педагогіку.
Вивчаючи цю проблему, необхідно враховувати індивідуально–психологічні особливості людей, такі як типи нервової системи та темпераменти. Також
слід пам'ятати, що темперамент — це психологічне поняття, а тип нервової
системи — фізіологічне. Це треба враховувати під час виховання динамічного
стереотипу співу, навіть при підборі методичного учбового репертуару.
У природі налічують чотири типи нервової системи: холерики, сангвініки,
флегматики та меланхоліки.
Холерики — особистості рвучкі, неврівноважені, з різко змінним настроєм
і яскраво вираженою емоційністю.
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Сангвініки — жваві, гарячі люди з рухомою та швидкою реакцією на все,
що відбувається. Вони продуктивні у роботі, якщо робота їм нецікава, їм швидко стає нудно.
Флегматики — повільні, незворушні, мають стійкі прагнення та пріоритети. Вони скупі у прояві своїх почуттів та емоцій. У роботі повільні, але старанні
та продуктивні.
Меланхоліки — вразливі, схильні до переживань, визначаються слабкістю
процесів збудження та гальмування. Свої переживання їм важко стримувати
зусиллям волі.
Також треба розуміти, що будь–яка діяльність, а особливо виховання вокально–технічної навички неможлива без прояву вольових процесів, які не
є вродженими, а розвиваються у зв'язку із професійною діяльністю. Одне
з найважливіших завдань вокальної педагогіки — розвивати волю, виявляти
наполегливість та дисципліну в роботі. Досягнення професійних вершин —
це тривалий процес, у якому мають бути використані певні методики і навіть
враховуватися фізіологічна і психологічна будова учня, тип його нервової системи та темперамент.
Слід враховувати, що в залежності від темпераменту люди відрізняються
не тільки кінцевим результатом дії, але і способами його досягнення. Тип нервових процесів серйозно впливає на формування певного стилю діяльності.
Перед сангвініками, наприклад, слід ставити нові завдання, залучаючи в активну діяльність і заохочувати. Меланхолік — найчутливіший тип, він потребує
особливої уваги, доброзичливості, активного прояву цікавості до його творчості. У заняттях із таким типом недопустимі ні різкість, ні грубість, навіть іронія
може бути травматичною.
Завдання вокальної педагогіки — насамперед дисциплінування рухів
м'язів голосового апарату, тобто навчання рухової навички, природно, з огляду на все вищесказане. Оскільки рухові навички за своїми фізіологічними
механізмами є умовними рефлексами, загальні закони умовних рефлексів
ставляться і до вокальних навичок, рухових за природою. При утворенні умовного рефлексу будь–який подразник, який прагне стати умовним, може бути
підкріплений іншим подразником. У вокальній педагогіці при виробленні вокальної навички таким підкріплюючим подразником є слово педагога, а також
відчуття учня та продуктивна результативність процесу.
У нервових центрах кори головного мозку людини протікають два протилежні процеси, які перебувають у складній взаємодії один з одним: збудження
та гальмування. Порушення одних ділянок мозку може спричинити гальму-
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вання інших. Це пояснює, чому людина, занурена у заняття, погано сприймає
дійсність, буває розсіяною, не помічає часу.
Що стосується Бехтерєва, то у своїх педагогічних поглядах він акцентував
увагу передусім на важливості розуміння механізму виникнення та розвитку
процесів, пов'язаних із розвитком та вихованням особистості. «Виховання має
створювати особистість із самостійною ініціативою, з критичним ставленням
до всього навколишнього, сильну духом і тілом, із любов'ю до всього людського, піднесеного та прекрасного…» [1].
Область музичного впливу, особистість людини та її виховання не залишилися поза увагою Бехтерєва, й у вивченні цього питання він розглядає такі
фундаментальні принципи, як принцип систематичності, індивідуального
підходу, єдності теорії і практики та навіть єдності художнього і технічного
втілення. Всі ці принципи відображають емпіричний метод виховання та розвитку вокаліста.
Свою розробку в концепції рефлексів набули питання художньої творчості
та дослідження його впливу на особистість творця. Успішний розвиток творчої особистості, музиканта зокрема, на думку Бехтерєва, полягає у розумному злитті та продуктивному синтезі наукової основи і метафізичних витоків,
у вужчому розумінні — усвідомленості та несвідомого.
З усвідомленістю досягнень своїх професійних цілей не виникає питань. Тут
все має спиратися на бажання отримати знання та навичку, керуючись своїми переконаннями та прагненнями. Але й до несвідомого не можна ставитися
як до чогось містичного та необґрунтованого. Вивчаючи музичне мистецтво
в цілому або навчаючись вокально–технічній навичці зокрема, ми занурюємося у величезний світ, де минуле не пішло назавжди, а продовжується і оживає
щоразу при нашому дотику до нього.
Вчений розглядає питання творчості через призму рефлексології та особистості творця — художника, артиста, музиканта, як митця, який відображає
свій час, пов'язаного з навколишнім світом у соціальному та культурному контексті.
Можливо, хтось скаже, яке все це має значення для образно–технічної підготовки музиканта? Я відповім — вирішальне! Наш розвиток починається з того,
хто є наші батьки, як нас розвивали і виховували з раннього дитинства, а також наскільки цей розвиток був цілісним. Можливо, хтось приділяв більше
уваги будь–якому предмету і більше нічому. Особистість при цьому виростає
неповноцінна, недалека, сфокусована лише на технічному виконанні будь–
яких вузьких завдань, що стоять перед нею. Хоча не виключено, що виконувати їх буде з великою відповідальністю та віртуозністю. Така галузь педаго-
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гіки, як музичний розвиток і навіть вокальна підготовка, передбачає цілісний
процес передачі знань, умінь і навичок, вкладених у формування музичного
смаку, ідеалів, що надихають особистість до музично–естетичної діяльності.
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СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ ЯК ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП
НОВОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ
Динамічні процеси, що відбуваються у глобалізаційному суспільстві, ставлять перед вищою освітою важливі завдання, а саме: формувати у здобувачів
такі необхідні риси, як інноваційність, мобільність, ініціативність, конструктивізм, володіння новітніми технологіями, уміння їх застосовувати у соціумі
та професійній діяльності, а також мотивувати їх до самоосвіти упродовж всього життя.
Тому одним із напрямів розвитку європейського простору освіти є забезпечення її якості. Саме якість освіти визначає конкурентоспроможність як кожного закладу вищої освіти, так і національної системи освіти в цілому.
Важливою складовою у наданні освітніх послуг є студентоцентрований підхід, що забезпечує посилення ролі здобувача вищої освіти як рівного учасника
цього процесу. Перехід від плавного слухача до активного, який впливатиме
на процес отримання знань, компетенцій, навичок самостійно формувати свої
інтереси та потреби.
Проблемі організації і запровадження студентоцентризму в освітній процес
присвячені праці науковців А. Міщенка [1], О. Шарова, А. Шудлоти [3] та ін.
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Вони визначають, що базовим принципом освітнього процесу, при якому важливим є врахування індивідуальних особливостей кожного здобувача вищої
освіти, є студентоцентризм, здатність до формування індивідуальних освітніх
траєкторій та індивідуального профілю компетенцій.
Метою студентоцентризму є створення сприятливих умов, за яких здобувач
краще і якісніше засвоює знання, формує професійні уміння і навички, компетентності та зберігає свободу кожного для досягнення культурних і освітніх
цілей.
Студентоцентризм у закладах освіти спрямований на поглиблення практичних знань студентів, посилення компетентної складової навчання, дозволяє перейти від традиційного навчання передачі знань до проблемних технологій.
Студентоцентрична модель освіти передусім визначає якість здобуття знань
студентами, базових компетенцій, умінь вчитися упродовж життя.
Якість освіти визначає конкурентоспроможність як кожного університету,
так і національної системи освіти в цілому. Якість як оціночна категорія пов'язана з результатами, і тому важливою категорією студентоцентрованого навчання є формування важливих компетентностей та результати.
Забезпечення якості освіти є одним із напрямів розвитку європейського простору освіти на усіх рівнях.
Студентоцентричний підхід змінює психологію двох ключових суб'єктів освітнього процесу — студента та викладача. За умов традиційного навчання
роль викладача зводилася до трансляції знань із подальшим контролем засвоєння інформації. Студентоцентричний підхід посилює роль студента як учасника процесу навчання від пасивного слухача до активного, який може впливати на процес отримання знань, компетенцій і навичок.
Сучасні студенти не тільки оцінюють навчальну програму, а і разом із працедавцями беруть участь у її формуванні, як споживачі освітніх послуг отримують ширші можливості брати участь в оцінці якості викладання шляхом
анонімного анкетування по завершенню дисципліни. Сьогодні в освітньому
процесі широко практикуються такі форми, як: відкриті лекції, взаємовідвідування з подальшим обговоренням на кафедрах, лекції–дискусії з широким
залученням студентів та ін.
В умовах студентоцентричного підходу у формуванні освітніх програм
акцент робиться не на те, що студенти вивчають, а на те, що вони вивчили
і їх уміння застосувати отримані знання у професійній діяльності.
Студент уже не є пасивним споживачем знань, він стає активним їх творцем,
уміє критично мислити, планує свою самостійну роботу, успішно знаходить
вихід із нестандартних ситуацій.
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Важливою формою освітнього процесу є самостійна робота. Це один із найбільш ефективних методів активізації пізнавальної діяльності студентів, розвитку
їх відповідальності і творчих здібностей. Самостійна робота потребує ефективного мотиваційного забезпечення, стійкої зацікавленості в отриманні результатів.
Вміння вчитися самостійно — це здатність студента взяти на себе управління своєю начальною діяльністю, уміння знаходити найприйнятніші стратегії
навчання, самостійно обирати цілі, засоби і методи навчання з урахуванням
власних потреб, мотивацій і здібностей.
Важливим способом реалізації принципу студентоцентризму, що дозволяє
сприяти всебічному розвитку особистості студента, є особистісно–орієнтовний підхід.
Врахування індивідуальних здібностей кожного дозволяє концентрувати
зусилля, формувати професійні здібності і навички, здійснювати саморегуляцію, актуалізує особистий досвід. Студентоцентризм спонукає студентів
виступати рівноправним відповідальним партнером, активним учасником діяльності студентської спільноти.
Отже, застосування принципів студентоцентризму в освітньому процесі
дозволить сконцентрувати всі зусилля у підвищенні якості навчання, надасть
можливість активно долучатися до власного навчального процесу, стати рівноправним суб'єктом у відносинах із викладачем.
Студентоцентричний підхід повинен стати тією інновативною рушимою
силою, яка сприятиме всебічному розвитку особистості, способом стимулу
критичного мислення та активності студентів.
Це новий рівень відповідальності закладу вищої освіти за створення освітнього середовища, що забезпечить високий результат навчання і формує найсучасніші компетенції.
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РОЗВИТОК ВИКОНАВСЬКОЇ ТЕХНІКИ
У КЛАСІ ГРИ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ
Головним завданням навчання та підготовки студентів–духовиків до музично–педагогічної і виконавської діяльності є розвиток та розкриття творчого потенціалу, формування здатності до активної творчості.
Виконавська діяльність музиканта–духовика перебуває в тісній єдності
з творчою діяльністю. Слушною, на наш погляд, є думка досвідчених педагогів В. Апатського, Н. Волкова, що у виконавській діяльності є все, що було
знайдено в процесі творчих пошуків [3, 233]. Оскільки, як уважають науковці,
«виконавська діяльність вторинна по відношенню до творчості» [1].
Музичне виконання — це активний творчий процес, складна психофізіологічна діяльність музиканта–духовика. Музичне виконання включає такі
важливі аспекти, як: відтворення авторського нотного тексту; розкриття композиторського задуму (змісту музичного твору) шляхом створення виконавцем–духовиком його самобутньої художньої інтерпретації; майстерне донесення її до слухачів. За словами О. Палаженко: «В триєдиній цілісності цього
специфічного творчого акту (музичного виконання) створюється ідейно–образна інтерпретація, технічна реалізація та сприйняття музичного твору»
[4, 77]. Майстерно здійснити цей творчий акт, не уявляючи виконавського
задуму, просто неможливо. Музикант–виконавець у процесі гри має непомітно, але водночас швидко здійснити та узгодити цілу послідовність психофізіологічних дій: скоординувати слухові та зорові уявлення, рухи, активізувати
пам'ять, волю, мисленнєві процеси тощо. Різноманітність психологічних дій
вказує на складність музично–виконавської техніки музиканта–духовика.
У цьому контексті увага науковців та педагогів–музикантів (В. Апатський,
І. Барановська, З. Буркацький, Н. Волков, Н. Мозгальова, О. Палаженко, О. Щолокова) спрямована на тісний взаємозв'язок у розвитку музично–художнього
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мислення і формування технічно–практичних навичок музиканта–виконавця,
розширення виконавського досвіду та накопичення музичної інформації, активізація потреби в творчій самореалізації. Дослідники переконують, що розвиток виконавської майстерності музиканта–духовика пов'язаний з удосконаленням процесу початкового етапу навчання, коли закладаються основи
подальших успіхів чи невдач здобувачів [4, 78]. Педагоги–практики впевнені, що основи виконавської техніки музикантів закладаються на початкових
етапах навчання, однак якість навчання залежить від методичної вправності
викладача, від послідовності застосування на заняттях методичних прийомів та методів розвитку виконавсько–технічних умінь, навичок, ігрових рухів
учнів, зокрема розвитку губного апарату студента–духовика. М. Терлецький
у своїй праці «Методика навчання гри на духових інструментах» досліджує
важливий процес звукоутворення на духових інструментах. Цей виконавський
процес педагог розглядає як «єдиний ланцюжок, що утворюють кілька послідовних психофізіологічних дій: від споглядання нотного знаку — уявлення
про звук — м'язово–рухової установки — виконавського руху — звукоутворення (звучання інструменту) — до слухового аналізу» [5].
Формування виконавського апарату музикантів–духовиків ґрунтується
на послідовному вивченні великої кількості вправ, гам, етюдів, які учні щоденно привчаються грати. Це дозволяє їм вправлятися не тільки в технічних
та виконавських вміннях і навичках, а й формує підсвідомість здобувачів–музикантів, необхідну для набуття виконавської майстерності. Цінною в цьому
контексті є авторська методика та успішна педагогічна практика В. Шаталова,
який зміг досягти вагомих результатів у розвитку творчих здібностей своїх учнів завдяки виконанню великої кількості різноманітних тренувальних вправ
(удесятеро більше, ніж прописано в програмних вимогах) [3, 239]. Результати
впровадження цієї методики переконують, що спеціальні тренувальні вправи дозволяють не тільки добре розвинути виконавський та технічний апарати
музиканта, а й формують підсвідомість виконавця, котру автор уважає «диригентом» пошуку виконавських творчих та інтерпретаційних рішень. У виконавській техніці музиканта закладена цілісна система виконавських засобів виразності, що відображається в силі, висоті та ясності усвідомлення художнього
образу музичного твору [2].
Творчість багатьох сучасних композиторів вимагає від музикантів володіння
новітніми виконавськими засобами виразності. Разом із новими нетрадиційними прийомами та ефектами (інноваційний технологічний процес виконання) народжуються нові інтерпретаторські ідеї, нові різновиди виражальних
засобів: штрихів, мелізмів, динаміки, артикуляції, тембру тощо.
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В цьому аспекті методично виваженою є думка сучасних педагогів та науковців (О. Щолокової, Н. Мозгальової, І. Барановської), які обґрунтовують
герменевтичне положення про варіативність розуміння, тобто плюралізм інтерпретацій, яке надає можливість існування музичних текстів та забезпечує
їх актуальність для будь–якої епохи [6, 153].
Інтерпретація музичних творів, будучи художнім способом пізнання, активізує процеси музичного мислення «із всіма смисловими компонентами світогляду, світосприйняття та світовідчуття» та створює підґрунтя для розвитку
виконавської техніки студентів–духовиків. Інтерпретаційну діяльність педагоги–практики пов'язують із народженням та створенням художнього образу
в свідомості виконавця, із проявом власного ставлення до пізнаваного, унікальним добором штрихів власної виконавської техніки [6, 153].
Творчий акт осягнення музики — це перетворення художньої інформації,
власних переживань і роздумів, особистого досвіду через призму виконавських навичок та умінь, можливостей музичного інструменту на авторську художньо–виконавську інтерпретацію музичного твору. В зв'язку з цим у процесі
розвитку виконавської техніки в класі гри на духових інструментах необхідно
звернути увагу на процесуальну сторону вивчення музичного матеріалу, його
творчого переосмислення у виконавській діяльності. Важливо, щоб сам творчий процес, а не тільки результат став особисто значущим для кожного окремого студента–духовика.
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МУЗИЧНОГО ЧАСУ В КОНТЕКСТІ
ПРОБЛЕМИ ЦІЛІСНОСТІ ВИКОНАВСЬКОЇ ФОРМИ МУЗИКИ
Феноменологічний підхід до проблеми виконавського пізнання музики,
який ґрунтується на безпосередньому осягненні сутності предмета пізнання,
передбачає аналіз змісту мислення виконавця у часопросторі інтонаційної
форми музичного твору. Таке мислення зорієнтоване на осягнення джерел
цілісності виконавської форми і є результатом особливого стану входження
нашої свідомості у віртуальний простір музичної реальності зі слідуванням
думки за внутрішньою інтонаційною логікою розгортання музичного образу.
У феноменологічному пізнанні для інтенційно налаштованого виконавського мислення музична форма як предмет пізнання відкривається у своїй граничній «прозорості», прояснюється сутність, природа глибинних формотворчих процесів. У цьому зв'язку цікавими є думки Й. Гете, які М. Мамардашвілі
приводить у своїх лекціях «Естетика мислення»: «Якщо образ не відділений
від пізнання, то він задовольняє мене тоді, коли разом зі своєю власною субстанцією, плоттю несе і свою власну прозорість. Оскільки це плоть, яку абсолютно прозоро уявляє мій стомлений дискурсивний розум і тим самим хоче
дати повести себе зчепленням цієї нової абсолютної гравітації. Така плоть, такі
речі, які одночасно і речі, і думки (або поняття), рухаються не за зв'язками нашого дискурсивного розмірковування — порівняння, зіставлення, висновку,
а за силою гравітації. Це для мене дещо на зразок суверенної реорганізації,
де діють лише закони іллогічного і де здійснюється тріумф відкриття нового
відчуття» [5, 76].
Феноменологічний метод дозволяє шляхом редукції, феноменологічного
аналізу та дескрипції змісту виконавського мислення у «фонічному просторі»
інтонаційної тканини твору дослідити інтрамузичну природу його (мислення) сутнісних складових, яка, зі свого боку, піддається раціональному теоретичному обґрунтуванню.
У попередніх публікаціях нами неодноразово зазначалось, що можливості
феноменологічного аналізу музики закладаються передусім її часовою сутністю. Якщо музика, за влучним висловом І. Стравінського, «встановлює порядок
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між людиною і часом» і є єдиною сферою, в якій людина може реалізувати
свою присутність [1], то подібний ефект «присутності» у вимірі музики можливий завдяки здатності феноменологічної музичної свідомості як свідомості–
часу (Е. Гусерль) збігатися із внутрішнім музичним часом твору, перебувати
у «тривалому теперішньому» музичного континууму через відчуття інтонованої плинності звука, його мікродинамічного, ладово та метрично зумовленого
розвитку [2].
У контексті цілісності та часової динаміки виконавської форми музики можна говорити про чотири виміри музичного часу: час / метро–ритм як «беззвучна пульсуюча неперервність музичного процесу» (за М. Аркадьєвим),
одна з музичних «гравітаційних систем», що «запускає» динаміку руху музичної думки на основі мікрозв'язку сильних і слабких долей; час / інтонаційний континуум — прояв музичного часу на рівні мікродинаміки міжзвукових
зв'язків (звідси поняття «ритмо–інтонації» у В. Суханцевої [7], М. Давидова [4]
тощо); час / ладовий ритм (за Б. Яворським), що динамічно організовує музичну форму за дією сил гармонічного тяжіння в гравітаційному полі ладу; художній вимір часу як рух у просторі художньої реальності музичного образу (час,
розгорнутий у процес на рівні художньої драматургії; час, обернений у минуле,
або з позицій минулого (історії виконавських інтерпретацій, музичної культури в цілому тощо); час–вічність та ін.).
У вимірі «часу–вічності» музичний твір сприймається нами як його цілісний
узагальнений образ, історично сформований у просторі Культури, художній
інваріант, у якому відображаються творча особистість композитора та дух епохи. Пульсуючий метроритмічний континуум і ладовий ритм форми виступають модифікаціями лінійного музичного часу, який регулюється одночасно
«зсередини» (плинний внутрішній час ритмоінтонації) і поглядом на форму
«зверху» (рух за інтонаційно важливими опорними точками музичної думки).
Щось подібне знаходимо у порівнянні М. Гайдеґґером у його «Путівці» (неймовірному за глибиною світовідчуття філософському есе) годинника на вежі
і дзвонів — «і в тих, і в інших своє особливе ставлення до часу, до часового» [8].
Особливістю виконавської форми музики (форми, розгорнутої в часі) є синкретизм часових та інтонаційних процесів. Відчуття цілісності виконавської
форми задається здатністю до одночасного мислення на її різних масштабних
рівнях, легко переходячи думкою від дрібних масштабних структур, де діють
сили міжтонових мелодичних зв'язків і, відповідно, плинна ритмоінтонаційна
пульсація, до бачення далеких інтонаційних зв'язків на рівні великих побудов
форми, які наче «стискують» час між «крайніми точками» (фраз, міжфразових
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єдностей тощо)1. Останнє відкривається на основі гармонічного аналізу форми за методом редукції — зведення всієї гармонічної тканини до її глибинної
першоструктури (Ursatz), за Х. Шенкером [9], слухова настройка за якою організовує мислення «на широкому диханні», в режимі «стиснутого часу».
Механізм управління музичним часом дозволяє створювати щоразу нову
цілісність виконавської форми (В. Григор'єв), легко переходити від архітектоніки музичного твору до його драматургії у виконавському процесі, що виводить мистецтво музичного виконання на рівень співтворчості з композитором.
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Про важливість відчуття виконавцем «подвійного часу», розгорнутого у процес, та внутрішнього
«конденсованого» писали свого часу В. Григор’єв, Т. Чередниченко, Г. Прокоф’єв та ін. [3, 6, 10].
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АНТРОПОЛОГІЗАЦІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
МУЗИКАНТА: РЕФЛЕКСІЇ НА ТЕМУ
Проблеми антропологізації світу, пізнання, знання, освіти, світогляду останнім часом набули особливої актуальності у світлі досліджень сучасного стану
культури. У галузі гуманітарної, зокрема мистецької, освіти ця проблема набуває особливої актуальності, адже усвідомлення й інтерпретація художнього
змісту неможливі без урахування філософського, соціокультурного, психологічного контекстів. Екстраполюючи проблематику антропологізації освіти
у площину фахової підготовки музиканта, зазначимо, що для усіх видів його
майбутньої професійної діяльності — створення виконавської інтерпретації
музичних творів, здійснення цілісного чи художньо–педагогічного аналізу
музики, педагогічної роботи на різних рівнях музичної освіти — необхідністю постає наявність ґрунтовного філософського бачення мистецьких явищ,
усвідомлення їх соціокультурного контексту, уміння застосовувати культурологічний підхід при проникненні у сенси художнього змісту.
Отже, час музикантів вузької спеціалізації минув, адже сьогодення вимагає
від фахівця цієї галузі, окрім суто професійних технічних навичок, цілого масиву культурологічних знань, що сприятимуть антропологізації освіти та образу самого музиканта. Авторка доповіді у своїх розвідках із різних позицій
вже торкалася проблем антропологізації фахової підготовки музикантів, зокрема й в умовах дистанційного навчання [1–3]. Під антропологізацією розуміємо формування у змісті освіти образу сучасної особистості, здатної здійснювати незаангажовані судження поза певною ідеологією, політичною системою,
лише у фокусі особистості як продукту певної культури та системи її морально–естетичних цінностей. Відносно цього кожний музичний зразок для такого
фахівця постає образом світомоделі і моделі людини у певній культурі.
У контексті цього твердження актуальності набуває питання способів і форм
антропологізації фахової підготовки музиканта. На нашу думку, безпосереднє введення до освітніх компонентів програм підготовки бакалаврів і магістрів музичного мистецтва філософії культури, соціології музики, музичної
антропології, музичної інтерпретації та ін. навчальних дисциплін є можли-
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вим, але не занадто ефективним шляхом антропологізації навчального процесу. Доцільнішим шляхом вважаємо перегляд змісту навчальних дисциплін
та вибудовування логічної структури змісту освітніх програм, за якої усі освітні компоненти повинні скласти логічну взаємопов'язану систему. Розкриємо
зміст цієї тези на прикладі послідовності вивчення культурологічних і музично–теоретичних дисциплін у процесі підготовки бакалавра спеціальності
025 Музичне мистецтво.
Важливим у фаховій підготовці музиканта є вивчення історії зарубіжної
та української музики. Проте для усвідомлення того, як у музиці втілюється
образ світомоделі та моделі людини певного історичного періоду, доречним
було б перед початком вивчення історії зарубіжної музики створити базу
для розуміння її процесів у вигляді навчальних дисциплін на кшталт історії
мистецтва чи історії культури. У змісті цих дисциплін бажано перед вивченням кожного історичного періоду і кожного типу культури особливу увагу
приділяти саме питанням розкриття їх світомоделі, моделі людини та моделі
часу. Створюючи наповнення цих навчальних дисциплін, слід врахувати можливості отримання інформації. У зв'язку з тим, що сучасний мережевий простір насичений фактологічним матеріалом з історії культури і мистецтва, його
збирання й систематизацію здобувачі можуть здійснювати самостійно, презентуючи свої пошукові розвідки. Головним завданням викладача, на нашу думку, постає формування у студентів навичок аналітичної обробки інформації
та її узагальнення. Ефективним тут може також бути використання принципу
flipped learning (перевернутого навчання). Для цього навіть немає необхідності записувати власні лекції, адже в мережі є достатньо навчальних матеріалів і фільмів практично з усіх тем історії культури і мистецтва. Опрацювання
їх до аудиторних занять вивільнить час на розгляд проблемних питань із теми
під час лекцій та сприятиме налагодженню конструктивного діалогу й проблемної дискусії.
Якщо історія культури чи історія мистецтва можуть створити плідне підґрунтя для подальшого опанування знаннями з історії зарубіжної музики, то
підготовкою до вивчення історії української музики може стати вивчення історії і культури України. Слід також звернути увагу на місце цієї освітньої компоненти у структурі освітньої програми: історію української музики доцільно
вивчати не раніше опанування тем з історії зарубіжної музики, присвячених
періоду ХІХ ст., адже становлення української композиторської школи розпочалося саме у цей час і базувалося на досягненнях західноєвропейської музики.
Наслідуючи запропоновану логіку побудови освітньої програми бакалаврів,
вивчення сучасної музики доцільно здійснювати паралельно з вивченням су-
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часної художньої культури загалом, яку можна запропонувати як вибіркову
дисципліну.
Застосування принципу історизму в побудові парадигми антропологізації
фахової підготовки музиканта вимагає і перегляду місця навчальної дисципліни «Поліфонія» у структурі ОП. Традиційно поліфонію вивчають після курсу
гармонії, проте історично поліфонічне мислення передувало гармонічному,
отже, й вивчати поліфонію за логікою варто раніше. Аргументом такого твердження може слугувати й необхідність вивчення історії і теорії поліфонічних жанрів як передумова усвідомлення принципів поліфонічного мислення
під час опанування конкретними зразками у програмі з фаху.
Потребує перегляду змісту й підсумковий у циклі музично–теоретичних
дисциплін аналіз музичних творів, при вивченні якого, згідно із принципами
антропологізації фахової підготовки музикантів, слід спрямовувати пізнання
здобувачів на усвідомлення змісту музики і саме цій меті підпорядковувати
дослідження формотворчих функцій усіх засобів музичної виразності у конкретному творі. Як дисципліни, що допоможуть узагальнити усі культурологічні і музично–теоретичні знання у контексті концепції людинотворчості,
можна запропонувати теорію культури або антропологію мистецтва. Зокрема,
остання «постає як теоретична основа мистецьких практик, розглядає митця
як соціально значущий феномен, що продукує внутрішню рефлексію на суспільні процеси» [4, 116]. Саме тому вивчення антропології мистецтва може
стати заключним та узагальнюючим етапом теоретичної підготовки бакалавра
музичного мистецтва.
На рівні підготовки магістрів антропологізації навчального процесу може
слугувати вивчення філософії культури, музичної антропології, музичної
герменевтики, теорії та історії музичних стилів та ін. навчальних дисциплін,
проте за умови побудови їх змісту у фокусі культуротворчої і людинотворчої
проблематики.
Висловлені у рефлексіях на тему антропологізації фахової підготовки музиканта положення потребують ретельного й різнобічного вивчення та можуть слугувати запрошенням до дискусії у середовищі представників мистецької освіти.
Список використаних джерел:
1. Верещагіна–Білявська О. Є. Антропологічній підхід у фаховій підготовці студентів
магістратури. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. 2015. № 44. С. 343–346.
2. Верещагіна–Білявська О. Є. Музична освіта в умовах дистанційного навчання. Теорія
і практика мистецької освіти. 2021. Част. ІІ. С. 27–35.
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3. Верещагіна–Білявська О. Є. Культурологічний підхід у фаховій підготовці музиканта.
Музика в системі мистецької освіти: взаємини та протидії : матеріали Всеукр. наук.–
педаг. підвищення кваліфікації у галузі мистецтвознавства, музикознавства, музичної
педагогіки, 15 бер.–23 квіт. 2021 р. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 36–39.
4. Карпов В. В., Бондик О. В., Лимар Г. М., Наумов О. Г. Мистецтво та антропологія у дискурсі
європейських студій. Культура і сучасність. 2020. № 1. С. 110–117.
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кандидатка педагогічних наук,
доцентка кафедри всесвітньої історії
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ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
Абсолютна заданість розвитку особистості, регламентування її інтелектуальної діяльності виступають сьогодні гальмуючим фактором, що обмежує ініціативу, творчі можливості здобувача вищої освіти. Вищезазначене обумовлює
необхідність підготовки вчителя нової формації — ініціативного, творчого,
нестандартно мислячого, який «виступає об'єктом і провідником позитивних
змін» [1]. Серед загальних компетентностей, визначених Професійним стандартом учителя, є громадянська, соціальна, культурна, лідерська та підприємницька, основи яких мають формуватися у здобувачів вищої освіти під час
навчання у закладі вищої освіти [2]. У цьому плані великий педагогічний потенціал має метод проєктів, на який уже впродовж тривалого часу звертає увагу наукова спільнота, оскільки він є універсальним і здатним вирішити більшість проблемних аспектів у процесі підготовки педагогічних кадрів, зокрема,
й майбутніх учителів історії та громадянської освіти.
Теоретичні засади проєктної діяльності досліджували О. Аліксійчук,
О. Безпалько, В. Гузєєва, О. Коберник, В. Нищета, Є. Полат, О. Пометун та інші.
Використання методу проєктів на уроках історії та інших суспільствознавчих
предметів досліджували К. Баханов, Н. Сологуб, В. Жадько, В. Мірошниченко, П. Кендзьор, Т. Ремех та ін. Дослідники суголосні в ефективності та доцільності використання методу проєктів у навчанні на різних рівнях освіти,
оскільки він значно збільшує пізнавальну активність суб'єктів навчання, інтерес до навчальної діяльності, розвиває здатність до самостійного навчання, на-

Філософія культурно–мистецької освіти

47

вчає здобувати знання, проводити дослідницьку діяльність, виявляти творчий
потенціал, формує здатність до соціальної адаптації тощо. Водночас практика підготовки майбутніх вчителів показує, що метод проєктів у вишах використовується не системно, ситуативно, традиційною залишається орієнтація
на формування когнітивних умінь у відриві від практики, що, зі свого боку,
робить актуальною проблему формування проєктної культури у здобувачів
вищої освіти на етапі навчальної та квазіпрофесійної діяльності.
Метою дослідження є дисемінація досвіду організації навчальних проєктів
у системі підготовки майбутнього учителя історії та презентація результатів
освітньої практики.
Понад десять років проєктна діяльність є невід'ємним контекстом теоретичної та методичної підготовки здобувачів вищої освіти історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Формування проєктної компетентності, а на її основі проєктної культури реалізується на факультеті різними формами, а саме: засобами окремого курсу
«Організація проєктної діяльності учнів»; модулями у змісті курсів із методики
навчання історії, громадянської освіти, правознавчої дидактики; засобами участі здобувачів освіти у дослідженні кафедральних наукових тем; виконання індивідуального навчально–дослідного завдання у формі проєктів; приєднання
до проєктних ініціатив українського та міжнародного рівнів. Об'єми розвідки
не дозволяють детально описати всі проєкти, тому наведемо, до прикладу, окремі із них та подамо їх зміст і результати у таблиці.
Навчальні проєкти студентів історичного факультету, виконані впродовж
2010–2022 рр.
Назва проєкту
(рік виконання)
Молодь хоче бути
почутою (2010 р.)

Мета проєкту
Привернути увагу
уманської громади
до проблеми збереження довкілля.

Результат
(продукт проєкту)
Студенти провели просвітницьку роботу, здійснили
соціальне опитування, разом
із працівниками КП «Комунальник» та благодійним
фондом «Зеленлист» відвідали 712 дворів, уклали 423
угоди на вивезення сміття
в приватному секторі мікрорайону Софіївська Слобідка.

48

Філософія культурно–мистецької освіти

Молодь зберігає
пам'ять (2010 р.)

Актуалізувати проблему збереження
автентичної забудови
церкви Святої Трійці
у селі Пугачівка
Уманського району
як пам'ятки дерев'яного зодчества XVIII ст.

На чужих війнах
(2012 р.)

Розробити дидактичний ресурс для
вивчення учнями
локальних збройних
конфліктів XX століття на уроках всесвітньої історії.

Один день із життя
жіночого монастиря
(2013 р.)

Познайомитися
із життям черниць
Немирівського Свято–Троїцького ставропігійного жіночого
монастиря Київської
єпархії Української
Православної Церкви.

Ініціювали внесення пам'ятки до малого маршруту
Золотої підкови Черкащини.
Студенти зібрали інформацію до путівника, внесли її
до переліку ста чудес Черкащини. Приєдналися до ініціативи студентів Львівського
інституту банківської справи
зі створення в Україні Храму
пам'яті та відкриття туристичних маршрутів дерев'яними церквами.
Учасники проєкту видали
брошуру «Не маємо права
забути» про уманчан — учасників локальних конфліктів у
В'єтнамі, Ємені, Єгипті, Угорщині, Чехословаччині, Ефіопії, Анголі, Кубі, Мозамбіку,
Сирії, Афганістані. Узагальнену інформацію записали
на електронні носії і передали в міський відділ освіти для
практичного використання.
Формування полікультурного мислення, переосмислення звичного сенсу буття,
системи духовних цінностей,
релігійних стереотипів.
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Стріт-арт на вулицях Умані (2014 р.)

Дослідити грані
та дилеми вуличного
мистецтва.

Обеліск Слави —
місце тиші (2014 р.)

Привернути увагу до
проблеми перетворення площі
з обеліском Слави
на торговий майданчик у вихідні дні.

Квест зі спортивного
орієнтування в дендропарку Софіївка
(2014 р.)

Показати можливості
реалізації індивідуальної ініціативи
особами з особливими
освітніми потребами.
Спектр діяльності — Зібрати кошти для
волонтерство
українських військо(2015 р.)
вих, які перебували
в зоні АТО.

Книги, що говорять
(2016 р.)
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Учасники проєкту взяли інтерв'ю з автором поширених
в Умані творів, який працює
під псевдонімом РАГ; уклали
та презентували електронну
добірку творів вуличного
мистецтва.
Проведено лайф–опитування (відеоформат) громадян,
які торгували, з метою вирішення проблеми на рівні
громади. Проведено соціологічне опитування стосовно
ставлення громадян до нових
законодавчих змін у сфері
відзначення Дня Перемоги.
Проведення квесту як форми
позитивного перетворення
соціального середовища.

Зібрано і передано кошти
воїнам АТО. Проведено
та презентовано результати
дослідження проблеми ставлення українців до волонтерського руху.
Приєднатися до ініці- Учасники проєкту начитали
ативи Всеукраїнського такі книги для дітей:
руху «Вір в Україну»
А. Морчиладзе «Прогулянка
для допомоги дітям
на війну»; «Ода до радості:
iз вадами зору.
збірник оповідань» (укладач
Г. Вдовиченко); Дж. Роулінг
«Казки Барда Бідла»; серію
книг «Веселка» (Казочки
на добраніч).
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У полоні гендерних
стереотипів (2017 р.)

#VITASTREET Живі
картинки нічної
Умані (2018 р.)

Умань у проєкті
ReHERIT (учасники
проєкту — викладачі факультету)
(2018–2022 рр.)

Жива бібліотека
(2022 р.)

Філософія культурно–мистецької освіти

Гендерна просвіта
молоді.

Виданий навчальний посібник із гендерної просвіти
молоді «За ширмою позірної
паритетності», розрахований
на учнів старших класів.
Привернення уваги
Проведено цикл театралізодо історико–архітекваних нічних екскурсій вулитурної спадщини
цею Садовою міста Умані, які
Умані.
відвідали впродовж 9 днів
644 особи.
Сприяння розвитку ідентичності міської громади.
Розвиток локального туризму.
Переосмислення, акРозроблені матеріали про
туалізація та розвиток роботу з культурною спадпотенціалу матеріаль- щиною для гідів і вчителів
ної і нематеріальної
Умані.
культурної спадщини Створено та наповнено
міста Умані.
портал культурної спадщини ReHERIT тематичними
матеріалами.
Укладено та презентовано
книгу «Умань. (Не)знані
історії міста».
Надати людський ви- Організовано зустріч
мір ідеї різноманіття. та проведений діалог
«книги» і «читачів», об'єднаних історіями подолання
насильства та дискримінації.

Як показують наведені приклади, проєктна діяльність залишається ефективною технологією для формування особистої траєкторії навчання здобувачів
вищої освіти навчання, вона позитивно впливає на оновлення змісту викладання у ЗВО, сприяє вирішенню завдань компетентнісної освіти, через системне і послідовне моделювання тренувального розв'язання проблемних ситуацій
готує студентів до майбутніх життєвих та професійних викликів.
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АУДІОВІЗУАЛЬНЕ ЕСЕ ЯК НОВИЙ ОСВІТНІЙ ІНСТРУМЕНТ
Розвиток цифрових технологій створив нове глобальне соціальне середовище, яке змінило те, як ми працюємо, думаємо та спілкуємося. У сфері вищої
освіти це призвело до необхідності впровадження нових інструментів, відповідних сучасному медіа–ландшафту. Одним із таких інструментів є аудіовізуальне есе, яке вже використовується в університетах різних країн світу. Деякі
аспекти освітнього потенціалу аудіовізуального есе будуть розглянуті у цій
роботі.
Аудіовізуальне есе можна визначити як твір, зазвичай коротший за тридцять
хвилин, який виражає ідеї за допомогою рухомих зображень і звуків із аналізованих творів, часто з голосом за кадром для аргументації. Хочу наголосити, що це визначення не слід сприймати як остаточне, оскільки існує багато
дискусій стосовно того, що саме вважати аудіовізуальним есе та який термін
для його опису краще використовувати.
Практика застосування аудіовізуального есе розпочалась приблизно
у 2007 році. Це було пов'язано з розвитком нових технічних засобів, які дали
людям у всьому світі можливість публікувати, цитувати, знімати чи створювати все, що вони хочуть. Аудіовізуальне есе стало одним із цих засобів, який
люди використовували для індивідуального самовираження у інтернет–мережі стосовно своїх улюблених кінематографічних творів. Згодом на нього звернули увагу в академічній сфері та почали використовувати для презентації
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досліджень та як освітній інструмент у галузі кінознавства, цифрових гуманітарних наук і медіа–досліджень. Зараз сфера застосування аудіовізуального
есе збільшується, оскільки воно може бути використано в багатьох дисциплінах, об'єктами яких є візуальні чи аудіотвори.
В контексті освіти аудіовізуальне есе може бути використано для кількох цілей. Одна із них — це презентація інформації. Наприклад, К'яра Гріззаффі
знайшла цей формат дуже ефективним для роз'яснення навчальних матеріалів і тепер використовує його як невід'ємну частину своєї викладацької практики в Університеті сучасних мов у Мілані. Вона каже, що інформація в аудіовізуальному есе набуває конкретності, матеріальної щільності образів і звуку,
а також відображень, переданих через читання та/або письмовий текст, навіть
якщо вони стосуються найбільш абстрактних теоретичних питань [3].
Коли ми аналізуємо зображення, відео чи аудіотвори за допомогою тексту,
ми здійснюємо переклад — описуємо їх риси чи зміст. У результаті цього втрачаються певні складові творів, які ми аналізуємо. У випадку з використанням
аудіовізуального есе цієї проблеми немає, оскільки ми можемо показати їх такими, якими вони є, що дає нам також можливість відмовитися від необхідності
опису та зосередитись виключно на аналізі. Наочність, яку надає аудіовізуальне есе, особливо важлива для дисциплін, які розглядають виразні та естетичні
характеристики зображень чи звуку. Також інформативний потенціал аудіовізуального есе пропонує привабливі можливості для методу порівняння кількох статичних чи динамічних зображень. Зображення взаємодіють одночасно
так, що спостерігач може обробити велику кількість інформації за дуже короткий час. Але найголовніше, що різні методи (закадровий коментар, split
screen, multiple screen, dissolves, superimpositions тощо) дозволяють, на відміну
від письмових текстів, не відмовлятися від специфічних для матеріалу форм
виробництва значення, щоб показати їхнє порівняння.
Важливим моментом також є те, що у аудіовізуального есе є певна атракційність, що може бути корисним для онлайн–викладання та навчання. Я припускаю, що багато викладачів впродовж пандемії COVID–19 стикалися з тим,
що під час онлайн навчання студенти часто відволікаються. Це пов'язано з тим,
що екран комп'ютера асоціюється з динамічним способом сприйняття інформації. У повсякденній практиці його використання ми маємо справу з постійним рухом (на відео, при перемиканні між сторінками веб–сайтів, при переході між елементами соціальних мереж тощо) Це інтерактивний екран — ми
звикли до активної взаємодії з ним. Тому, коли справа доходить до прослуховування промови з того самого екрана, студентам може бути важко зосередитися
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через адаптацію до іншого досвіду. Аудіовізуальне есе завдяки своїй поетично
забавній манері створює можливість для більшого залучення до змісту.
Аудіовізуальне есе можна використовувати не тільки для презентації інформації, але і для розвитку аналітичних навичок. Наприклад, Еллісон Де Френ,
яка працює на факультеті медіа–мистецтва та культури в Західному коледжі
Лос–Анджелеса, використовує для цього один із видів аудіовізуального есе —
supercut [1]. Supercut часто демонструє повторювані естетичні аспекти, які використовує певний режисер. У таких роботах практично не використовується
закадровий голос, лише один музичний супровід чи дієгетичний звук, якщо
тільки звук і музика не перебувають у центрі уваги. Френ пропонує своїм студентам аудіовізуальне есе як проміжну вправу перед завершенням їхнього остаточного проєкту. Френ наводить приклад того, як її учениця Дана Стоплер
відкрила повторювану тему акваріума у фільмі Майка Ніколса «Випускник»
(1967). Аудіовізуальне есе «{Tanks in the Graduate}» (2020) допомогло Стоплер
зрозуміти фінал фільму, який досі обговорюється кінокритиками. У фінальній
сцені фільму Бенджамін (головний герой) і його кохана Елейн, яку він щойно
переконав кинути свого нареченого перед вівтарем, стрибають у шкільний автобус після спільної втечі. Після того, як вони сідають у задню частину автобуса, їхні тріумфальні посмішки швидко перетворюються на амбівалентні вирази, значення яких викликало постійні дискусії та розбіжності серед критиків.
Аудіовізуальне есе допомогло Стоплер зрозуміти, що інтерпретаційним ключем до цієї сцени є фінальний кадр фільму, на якому задня частина шкільного
автобуса дуже схожа на акваріум. Вона каже, що багаторазове використання
води та акваріумів, особливо в останній сцені, розкриває циклічну розповідь
про ув'язнення, яке головний герой намагається подолати [1].
Ембер Джейкобс, котра викладає курс «Візуальна культура: сила та імідж»
у Лондонському університеті, також використовувала аудіовізуальне есе
як спосіб розвитку дослідницьких навичок [2]. Джейкобс через свою викладацьку практику виявила, що студенти звикли сприймати культурні об'єкти
як тексти, що призводить до того, що аудіовізуальна специфіка майже завжди
втрачається. Аудіовізуальний твір став для неї способом допомогти студентам
усвідомити специфіку медіа. Один з її аспірантів, Ян Магор, каже, що можливості аудіовізуального есе допомогли йому зрозуміти, як можна аналізувати
фільм, не посилаючись на його сюжет [2].
Підводячи підсумки, варто зазначити, що аудіовізуальне есе не слід розглядати як повноцінну заміну традиційних методів навчання, а тільки як доповнення, яке через свої структурні характеристики (наочність, інформативну
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наповненість, атракційність) є ефективним для презентації інформації та розвитку аудіовізуального мислення.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО–ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ПРОБЛЕМНОГО
НАВЧАННЯ ТА ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
Важлива роль в активізації екологічно–технологічної діяльності учнів
ЗЗСО відводиться методу проблемного навчання, мета якого — навчити учня
не лише мислити активно, творчо та екологічно, а й розв'язувати локальні
екологічні проблеми в практичній діяльності. Систему проблемних завдань
ми розуміємо як множину навчально–пізнавальних та соціально–моральних
завдань екологічного змісту, що спрямована на створення сприятливих умов
для формування активної позиції особистості у сфері життєдіяльності люди-
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ни. У завданнях подається інформація про певну екологічну проблему, дію,
вчинок чи факти поведінки у взаємодії людини з природою, а учні опиняються в ситуації вибору ставлення, позиції, певних практичних дій щодо предмета
обговорення.
Учитель створює проблемні ситуації і завдання для учнів, що розвивають
їхнє продуктивне мислення, стимулюють допитливість, сприяють учнівському усвідомленню причинно–наслідкових зв'язків і закономірностей, активізації самостійності, розвитку вмінь добирати шляхи розв'язання різних завдань,
робити висновки, узагальнення. Наприклад: Визначте, чи може трудова діяльність (називається конкретний вид діяльності) людини призвести до: а) шкоди довкіллю; б) зміни ландшафту певного регіону; в) екологічної катастрофи?
Під час педагогічної практики ми виявили, що важкими для учнівського
розв'язання були такі проблемні завдання:
1. Запропонувати найменш шкідливий для довкілля спосіб утилізації пластикових пляшок.
2. Як найбезпечніше можна утилізувати відпрацьовані батарейки від ліхтариків,
дитячих іграшок тощо?
Розв'язання екологічних проблемних завдань вимагає інтеграції знань із різних предметів, уміння знаходити необхідну інформацію в спеціальній літературі, в мережі інтернет. Знайдені відомості переконали учнів ЗЗСО, наскільки
шкідливим є спалювання пластику чи закопування в ґрунт батарейок. Установлено, що самостійна робота над такими завданнями і одержані відповіді
сприяють глибокому засвоєнню екологічних знань.
Зміст окремих тем із трудового навчання та технологій у ЗЗСО пов'язаний
з екологічною проблематикою, що переважно впливає на когнітивний компонент екологічної культури школярів, недостатньо торкаючись мотиваційно–ціннісного та майже зовсім не залучаючи поведінково–діяльнісного.
Учні не усвідомлюють власну причетність до справи забруднення та охорони природи, що є фундаментом для формування відповідальності особистості за довкілля. Це є однією із суттєвих вад сучасного екологічного виховання
[1; 2; 3; 4; 5].
Одним із засобів формування екологічно–технологічної компетентності учнів ЗЗСО є гра, що захоплює і сприяє розвитку їхньої емоційної сфери. Дидактичні ігри вибудовуються на засадах: орієнтації на груповий характер
і взаємодію учнів у вирішенні екологічних проблем; опори на сформовані
компетентності з різних предметів, необхідні для організації гри; урахування
вікових особливостей та активізації ігрової діяльності учнів; розвитку інтересу
учнів до екологічно–технологічної діяльності та до навчання (щоб не відбула-
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ся підміна інтересу до навчального предмета інтересом до розваг); варіативності гри (для запобігання втрати інтересу до гри і діяльності) [4; 5].
Нестандартність тем, незвичність матеріалів, що використовуються в іграх,
прийоми ігрових перетворень, можливість гравців виступати у незвичних ролях і взаємодіяти з іншими гравцями створюють умови для активізації емоційних переживань учасників. Формування пізнавального інтересу можна реалізувати за допомогою ігрового циклу — системи ігор різного виду і різного
рівня складності, що засновані на принципах діяльності, комунікативності,
наступності, психологічної комфортності. Ігровий цикл містить наступні компоненти: цільовий, змістовний, процесуальний, результативний і складається
із трьох етапів. На першому етапі педагог зосереджує увагу на тому, щоб спонукати в учнів здивування і цікавість, сформувати аморфний інтерес. Для цього
екологічно–технологічне заняття будується на закономірній зміні діяльності
учнів: сприйняття — переробка — відтворення. Це можуть бути ігри такого
типу, як «Краще запитання», коли після ознайомлення з певною проблемою
учні змагаються в тому, щоб поставити найоригінальніше запитання, а також
розв'язують кросворди, ребуси, відповідають на запитання вікторини. Можна
використовувати структуру інтелектуальних ігор із засобів масової інформації
(«Найрозумніший»), де відбувається відтворення знань, або вікторин, де необхідним є логічне міркування: «Брейн–ринг», «Що? Де? Коли?» тощо. На другому етапі ігрового циклу доцільно застосовувати рольові і сюжетно–рольові
ігри. Їх мета — підтримати цікавість і допитливість школярів, сформувати
стійкий інтерес. На цьому етапі ігрового циклу можна включати ігри–драматизації, що сприяють не лише розширенню поведінкового потенціалу учнів
та їхньому інтелектуальному розвитку, а й видозмінюють заняття у бік унаочнення й ілюстрації. На третьому етапі ігрового циклу доцільно включати
учнів у ділові ігри та проєктну діяльність, коли підтримується стійкий інтерес
учнів, розширюється коло їхніх інтересів, коли учні дозволяють собі «виходити» за межі екологічної проблеми і побачити її взаємозв'язок не лише з реальним життям, а й з іншими (наприклад, технологічними) проблемами [6].
Вивчення екологічних проблем спрямоване на формування відповідних якостей особистості і моделей поведінки, розширює екологічну компетентність
особистості. Зокрема, наприклад, побутові ігри торкаються проблем, що стосуються всіх людей, які щоденно користуються електроенергією, газовими приладами, використовують побутову хімію, парфумерію, поліетиленові пакети,
багато людей — отрутохімікати на присадибних ділянках. Проте кількість тих,
хто усвідомлює наслідки їх застосування для довкілля, дуже незначна.
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Екологічні ігри є різноманітними за формою, часом, місцем проведення.
За часом проведення екологічні дидактичні ігри можна поділити на міні–ігри,
короткі та довготривалі ігри. Короткі та міні–ігри, як свідчать наші спостереження, викликають більший інтерес учнів ЗЗСО, активізують здібності, збуджують емоції, не набридають гравцям і не викликають руйнівного для гри
почуття обов'язковості. Невимушено використовуючи емоційний стан учнів,
учитель підводить до усвідомлення власної ролі в гармонізації взаємин природи та суспільства. За місцем проведення екологічні дидактичні ігри поділяються на урочні, позаурочні (екскурсії, акції), гурткові та позакласні, позашкільні (екологічні форуми, конференції, інтернет–проєкти).
Активний вплив на учнів під час екологічних дидактичних ігор побутового
змісту в ігровому середовищі здійснюється через інформаційний, емоційний
і комунікативний «вибухи». «Інформаційний вибух» має місце, коли під час
обміну інформацією шляхом «учень–учень» відбувається актуалізація її значного обсягу впродовж короткого ігрового часу. Якщо інформація в побутових
іграх передається за допомогою наочності чи реальних предметів, то одночасно включаються різні види пам'яті, і знання засвоюються ґрунтовно. Водночас,
чим більшим обсягом матеріалу володіє учень, тим інтенсивніше виявляється
його прагнення поділитись інформацією з іншими гравцями. Тобто має місце «комунікативний вибух», коли в учнів ЗЗСО виникає потреба спілкуватися
з товаришами не лише під час гри, а й поза нею. Нестандартність тем, незвичність додаткових матеріалів, прийоми ігрових перетворень, можливість гравців виступати у незвичних ролях і взаємодіяти з ролями інших гравців створюють умови і для «емоційного вибуху», що проявляється у вигляді позитивного
ігрового фону та активізації емоційних переживань учасників.
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ФІЛОСОФСЬКО–ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
КІБЕРСОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
Сучасне суспільство в усьому світі визнане як інформаційне, тобто таке, розвиток якого базується на інформації [2; 3]. Нинішні покоління молоді (і не лише
молоді) зіткнулись із необхідністю адаптуватись до нового соціального середовища, в якому не матерія та енергія, а саме інформація та наукові знання
є основними чинниками, що визначають стратегічний потенціал будь–якої
держави і перспективи її культурного та економічного розвитку. Рушійною
силою швидкого розвитку інформаційного суспільства є інформаційно–комунікаційні технології (ІКТ). Швидкий розвиток ІКТ призвів до колосальних соціальних змін у житті сучасного суспільства, підсиливши процеси глобалізації,
децентралізації, деурбанізації, та продовжує суттєво впливати на формування
світогляду кожного жителя Землі.
Чи буде цей світогляд природовідповідним, чи сприятимуть ІКТ подоланню
численних соціальних проблем або створять нові загрози, значною мірою залежить від того, як ІКТ застосовуються в освітньому процесі. Виникнення пандемії зумовило необхідність дистанційного навчання, під час якого ІКТ стали
основним компонентом забезпечення якості освіти.
Вони пропонують величезні можливості та перспективи застосування у процесі викладання і навчання, підтверджуючи тим самим, що людство перебуває на порозі освітньої революції, результатом якої стануть кардинальні зміни
у всіх сферах людського життя. Сьогоднішній рівень розвитку ІКТ закладає
реальний фундамент для створення глобальної системи інтернет–навчання,
яка допомагає людям створити відкрите інформаційно–освітнє середовище
без кордонів, яке є частиною кіберпростору.
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Інтенсивне використання ІКТ в освіті потребує формулювання кардинально
нових етичних, психологічних, правових і моральних принципів застосування
цих технологій у процесі навчання. ІКТ не просто примножують наші інтелектуальні можливості, відкривають людському розуму нові горизонти та нові
виміри, а й створюють впорядковану систему нової глобальної культури. Тому
в соціальній філософії виникло нове поняття — кіберсоціалізація.
Проте науковці звертають увагу, що соціалізація в кіберпросторі має свої
особливості і за своєю суттю є неоднозначною та суперечливою. Науковцями доведено, що кіберсоціалізація впливає на формування особистості та
є системним процесом, який виявляє себе у всіх сферах життєдіяльності сучасної людини [1; 4; 6].
До позитивних впливів кіберпростору українська дослідниця О. Мальцева
відносить збільшення доступу до інформації, розширення меж спілкування,
створення можливостей для здобуття неформальної та інформальної освіти,
самореалізації та самопрезентації, необмежений доступ до різноманітної інформації, організацію співтовариств за інтересами тощо. Серед небезпек акцентує увагу на інтернет–адикції, соціальній ізоляції, віртуалізації вільного
часу тощо. Дослідниця наголошує, що за таких умов соціалізація молоді пов'язана з вирішенням питань інформаційної безпеки [5].
Тому, на нашу думку, сучасний педагог має бути добре обізнаним із суттю
та особливостями процесу кіберсоціалізації особистості, позитивними та негативними впливами кіберпростору. Він має володіти методикою і методами організації освітнього процесу в кіберпросторі, щоб протидіяти та зводити до мінімуму негативні впливи на мегарівні (інтернет, мобільний зв'язок);
макрорівні (національна доменна зона, соціальні мережі, інтернет–портали
і сайти, блогосфера, масові багатокористувацькі онлайн–ігри тощо), мезорівні (вікі–проєкти та інтернет–словники, інтернет–телебачення, IP–телефонія
і відеодзвінки, форуми інтернет–мережі, месенджери, інтернет–магазини,
комп'ютерні ігри), мікрорівні (програмне забезпечення персональної комп'ютерної техніки чи мобільних телефонів, персональна зона кіберпростору, ігровий персонаж у комп'ютерній грі).
Учень має навчитись використовувати сервіси кіберпростору не лише
для того, щоб зробити своє життя цікавішим і комфортнішим, а насамперед
для того, щоб набувати нових знань, саморозвиватись, ставати кращим. Тому
до подальших напрямів досліджень відносимо розроблення навчального
курсу, наприклад «Педагогіка кіберпростору», в якому буде відведено місце
вивченню майбутніми вчителями правил кіберповедінки, кібербезпеки, кі-
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берзахисту. Озброєний такими знаннями вчитель зможе більш правильно організувати освітній процес і навіть дозвілля учнів у кіберпросторі.
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ДО ПИТАННЯ ОНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО
РЕПЕРТУАРУ УЧНІВ МУЗИЧНИХ ШКІЛ:
«СХОДИНКИ ДО МАЙСТЕРНОСТІ» ЕДУАРДА БРИЛІНА
В пошуках шляхів модернізації мистецької освіти вивчення творів сучасних
українських композиторів визнається актуальним і дієвим завданням розвитку
музично виконавства та музичної педагогіки нашої країни. Оновлення дитячого репертуару в мистецьких школах передбачає внесення змін до робочих
програм підготовки бакалаврів музичного мистецтва спеціальності 025 Музичне мистецтво, їх зорієнтованість на вивчення майбутніми вчителями творчості
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регіональних композиторів, у творчому доробку яких музика для дітей посідає
одне із головних місць.
Нашу статтю ми присвячуємо вінницькому композитору Едуарду Бриліну,
чия спадщина рясніє великою кількістю творів для дітей. Спостереження за діяльністю педагогів–музикантів дає нам можливість стверджувати, що інструментальні твори Е. Бриліна посідають важливе місце в підготовці майбутніх
піаністів, а вокальні доволі часто можна почути у виконанні як солістів–вокалістів, так і дитячих вокальних ансамблів та хорових колективів.
У своїх попередніх дослідженнях творчості Е. Бриліна ми стверджували,
що його музично–педагогічна спадщина — це «яскрава сторінка вітчизняної
музичної педагогіки на межі ХХ–ХХІ століть. Він увійшов в її історію як автор чисельних творів різних жанрів, що нині належать до репертуару учнів
мистецьких шкіл, студентів музично–педагогічних спеціальностей, художніх
колективів, видатних митців мистецтва України» [2]. У цитованій публікації
ми намагалися «систематизувати розрізнену інформацію про науковий, педагогічний і композиторський шлях Е. Бриліна» [там само], здійснювали спробу його періодизації, характеризували окремі твори, що безперечно увійшли
до скарбниці української класичної музики.
Завданням цієї статті є здійснення виконавсько–педагогічного аналізу навчально–репертуарного посібника Е. Бриліна «Сходинки до майстерності»,
який вийшов у 2017 році [1]. В анотації до посібника автор вказує, що він адресований учням дошкільного і молодшого шкільного віку. У своїй педагогічній
практиці ми широко використовували цей збірник у класі «Додаткового музичного інструменту» та «Загальної інструментальної підготовки» студентів
музично–педагогічних спеціальностей. Завдяки упорядкованості посібника
у відповідності до вирішення технологічних і творчих завдань, а також наявності різноманітних підходів до створення яскравих музичних образів цей
збірник швидко набув популярності серед студентів. Особливу увагу на нього
звертають студенти заочної форми навчання, оскільки потреба в оновленні педагогічного репертуару в їхній педагогічній діяльності завжди є актуальною.
Збірник складається з наступних розділів: п'єси, ансамблі, вправи. Слід відмітити притаманне композитору тяжіння до мелодичності викладення музичної думки та пріоритетність художньо–образного виховання маленьких
музикантів. Уже самі назви творів викликають у дітей бажання їх вивчати.
П'єси розміщуються в такому порядку, в якому відбувається постановка рук
та знайомство юних піаністів з інструментом. Вже в першому творі «Горобчик»
можна навчати учнів виконанню багатьох завдань при постановці рук: дослуховування четвертної ноти в лівій руці виховує слуховий контроль, є першим
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знайомством із поліфонічністю музики; при виконанні стаккато в правій руці
маємо навчати учня контролю за свободою руки, красою звуку, оскільки виконання цього штриха може бути надто коротким або ж надто довгим, тобто
будемо навчати учня відчуттям міри, що є важливим для музиканта. Можна
запропонувати учневі написати віршик про горобчика, таким чином розвивати у нього художньо–образне мислення, наприклад: «Ось горобчик прилетів,
на моє віконце сів. Цвінь–цвірінь, цвінь–цвірінь, мій горобчик в небо линь!».
У другій п'єсі «Півник» юний піаніст вперше виконає штрих legato, поєднуючи два звуки, що також є методично вірним кроком, оскільки починати
вивчення цього штриха ми маємо саме з поєднання двох звуків. Наступне поєднання (уже трьох звуків) ми будемо виконувати в п'єсах «Гаївка» та «Заклички». Кожна з п'єс, пропонованих для вивчення юним піаністам, активізує їхнє
художньо–образне мислення, а також спонукає вчителя до пояснення учням
елементів музичної мови: паралельне вивчення нот значно спроститься, якщо
довести до розуміння дитини, що музична мова є таким же засобом спілкування, як і інші мови, тільки замість букв ми маємо ноти, замість слів мотиви;
є у музиці фрази, речення і головне — як і в людському мовленні, в музичному
одну із провідних ролей відіграє інтонування — закличні, питальні, стверджувальні та інші інтонації.
Одним із характерних прийомів, які Е. Брилін використовує у своїй дитячій
творчості, є паралельний рух («Заклички», «Відлуння», «Ручаї» та інші п'єси).
Завдяки своїй простоті і мелодійності він швидко засвоюється та вивчається
учнями напам'ять, а також надовго залишається в пам'яті юних музикантів. Це
сприяє швидкому накопиченню та утриманню репертуару, готовності до участі в концертах. В цілому кожну п'єсу зі збірника «Сходинки до майстерності»
можна виконувати на концертах класу, концертах для батьків та музичних
лекторіях, оскільки притаманна цій музиці зображальність робить її цікавою
як для юних, так і для дорослих слухачів.
Важливою частиною збірника є розділ «Ансамблі». Зі слів студентів Едуарда
Борисовича Бриліна, музика приходила до нього під час уроків. Усвідомлюючи
важливість навчання гри в ансамблі, він імпровізував, створюючи прекрасний
супровід до простих мелодій, які виконували студенти. Таким чином, легкий,
технічно простий музичний матеріал перетворювався на насичене музичне
звучання. Композитор усвідомлював і своєю творчістю доводив, що гра в ансамблі є одним із мотиваційних прийомів, своєрідним «щепленням» початківців до музичного мистецтва. Ансамблі зі збірника «Сходинки до майстерності»
можуть виконуватися як учнем у супроводі викладача, так і самими учнями,
що також є мотиваційним аспектом та «щепленням» до музики.
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Слід зазначити, що в п'єсах композитор не визначає аплікатуру, якої обов'язково має дотримуватися учень, тим самим спонукає до виконання мотивів різними аплікатурними варіантами. Такий підхід сприяє вихованню мобільності
музичного мислення, утворенню ігрових ситуацій, під час яких вчитель може
пропонувати учневі самостійно обирати аплікатуру, пояснювати важливість
пальцевої послідовності (пропуск ноти — пропуск пальцю). В кінцевому варіанті викладач разом з учнем мають визначитися з аплікатурою, вивчити
її і більше не змінювати під час виконання. У розділі «Вправи» композитор
самостійно визначається з аплікатурою, оскільки в інструктивному матеріалі
вибір аплікатури має підкорюватися виконанню поставлених технічних завдань (вправа на підкладання першого пальцю, на розвиток четвертого і п'ятого пальців та інші).
На нашу думку, цікавим є факт того, що вправи на розвиток різних видів
техніки композитор розмістив наприкінці збірника, тим самим визначив пріоритетність виховання музиканта як багатогранної особистості, з багатим художньо–образним мисленням. Вивчення художнього репертуару може відбуватися в поєднанні його з вивченням вправ. Слід зазначити, що деякі з них
є справжнім художнім матеріалом («Поліритмія», «Акорди», «Перехрещення рук» та інші), за будовою, формою, визначеними кульмінаціями їх можна
віднести до п'єс, окрім того, вони з легкістю вивчаються напам'ять, оскільки
мають красиву мелодичну лінію, плавний паралельний рух, секвенційність,
змістовну гармонію. Такий підхід до розвитку піаністичної техніки вкотре підкреслює важливість виховання юних музикантів думаючими, різносторонніми
особистостями.
Загалом «Сходинки до майстерності» Е. Бриліна є справжньою самодостатньою школою гри на фортепіано, художньою підготовкою юних піаністів до виконання творів композиторів–класиків. Вивчення репертуару з чітко
визначеними програмними назвами навчить їх розпізнаванню семантики музичного мистецтва, розумінню його глибинних інтонаційних сенсів.
Творчість Едуарда Бриліна є яскравою сторінкою української композиторської спадщини. В цій статті ми оглянули та тезисно охарактеризували один
із його чисельних збірників для дітей. Оскільки вивчення творчості регіональних композиторів є необхідною умовою модернізації музичної освіти, композиторська постать Едуарда Борисовича Бриліна заслуговує на подальші наукові, методико–виконавські і педагогічні дослідження.
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ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Динамічна ситуація розвитку суспільства, зростання обсягів наукової інформації, оновлення змісту педагогічної освіти і перегляд принципів діяльності
освітніх установ обумовлюють підвищення вимог до професійної компетентності майбутніх учителів. Не випадково серед численних проблем педагогічної освіти однією з актуальних варто вважати необхідність обґрунтування
змісту підготовки майбутнього фахівця, що не тільки відповідає потребам сьогоднішнього дня, але й враховує перспективи розвитку сучасного суспільства.
Прогресивні тенденції в розвитку системи педагогічної освіти, що знаходять
своє концентроване вираження у втіленні в практику установ вищої професійної педагогічної освіти ідей гуманізації і демократизації, обумовлюють необхідність кардинального перегляду підходів до формування змісту підготовки
майбутніх учителів музики.
Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва,
на думку О. Ростовського та Г. Ципіна, має охоплювати найрізноманітніші
види знань: а) основні спеціальні поняття і терміни, без яких неможливо засвоїти жоден із компонентів спеціальної підготовки; б) фактичні знання основ музичного мистецтва та музичної діяльності, без яких неможливо зрозу-
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міти закономірностей останньої; в) положення, що розкривають взаємозв'язки
між предметами і явищами музичного мистецтва і музично–педагогічної діяльності вчителя; г) музично–теоретичні знання, які містять систему поглядів
на закономірності і методи музичної діяльності; д) знання способів музичної
та педагогічної діяльності, специфічні логічні методи пізнання й історії здобуття відповідних знань. Таким чином, зміст педагогічної освіти повинен забезпечувати максимальну індивідуалізацію та оптимізацію навчального процесу,
тобто враховувати інтереси, здібності, схильності особистості майбутнього
вчителя музики та діяльнісний характер організації засвоєння навчальної інформації.
Зміст навчання має відповідати змісту освіти, але в зміст освіти входять і ті
надбання особистості, які відбулися на етапі, що передував навчанню у закладі
вищої освіти, й особистий життєвий досвід студентів. Вивчення та аналіз навчально–програмної документації, досвіду роботи закладів вищої освіти, наукових і науково–методичних розробок із проблем змісту педагогічної освіти,
характеру професійної діяльності випускників дозволили дійти висновків про
деякі протиріччя, що мають місце на етапі розробки змісту педагогічної освіти
майбутніх учителів музичного мистецтва:
• відсутність чітко поставленої мети педагогічної освіти у вищій школі,
її невідповідність соціальному замовленню;
• неузгодженість між найменуванням спеціальності і вимогами кваліфікаційних характеристик; вимогами кваліфікаційних характеристик
та змістом навчальних планів; змістом теоретичної і практичної підготовки; формами організації навчального процесу, передбаченими навчальним планом і змістом навчання;
• порушення міжпредметних зв'язків, дублювання змісту навчальних
предметів;
• між теоретичним предметним характером навчання і практичним характером реальної професійної діяльності фахівця (вчителя музики).
Готовність до професійної педагогічної діяльності розглядається науковцями (Н. Кічук, Л. Кондрашова, А. Ліненко, О. Мороз, О. Пєхота, В. Сластьонін,
Г. Троцко та інші) як складне соціально–педагогічне явище, яке містить у собі
комплекс індивідуально–психологічних якостей особистості і систему професійно–педагогічних знань, умінь, навичок, що забезпечують успішність реалізації професійно–педагогічних функцій. Професійна готовність як якісне
новоутворення формується тільки у процесі певної діяльності. З іншого боку,
майбутній педагог має бути підготовленим до керівництва різними видами діяльності дітей. Цим зумовлено необхідність визначення різних видів готовності
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та формування її у майбутніх педагогів. Водночас зазначимо, що у дисертаційних дослідженнях існують різні трактування поняття «готовності до педагогічної діяльності», що зумовлено розбіжністю наукових підходів та специфікою
того виду діяльності, що був об'єктом наукового аналізу. Основними поняттями, що становлять інтерес для нашого дослідження, є визначення сутності
готовності та її структурний склад. Наведемо визначення поняття готовності,
подані науковцями в докторських дисертаціях. Так, на думку А. Линенко, готовність розуміється як цілісне утворення, яке характеризує емоційно–когнітивну і вольову мобілізаційність суб'єкта в момент його включення в діяльність
певного спрямування [3, 56]. О. Пєхота готовність до професійного саморозвитку визначає як складноструктуроване утворення, що забезпечує необхідні внутрішні умови для успішного професійного саморозвитку майбутнього
вчителя [5, 216]. Готовність до інноваційної професійної діяльності І. Гаврик
розглядає як інтегративну якість особистості вчителя, що виявляється в діалектичній єдності всіх структурних компонентів, властивостей, зв'язків і відносин;
складне особистісне утворення, що є умовою та регулятором успішної професійної діяльності вчителя [1, 46]. На думку Г. Троцко, готовність майбутніх
педагогів до виховної діяльності — це цілісне, складне, особистісне утворення,
що забезпечує високий рівень педагогічної діяльності й охоплює професійно–
педагогічні погляди і переконання, професійну спрямованість психічних процесів, професійні знання, вміння долати труднощі, оцінювати наслідки своєї
праці, професійно самовдосконалюватися [6, 15]. На думку С. Литвиненко, готовність до соціально–педагогічної діяльності — це результат професійно–педагогічної підготовки, інтегральне багаторівневе динамічне особистісне утворення [4, 16]. Т. Жаровцева визначає готовність до роботи з неблагополучними
сім'ями як цілісну систему стійких інтегративних особистісних утворень (якостей), що має індивідуальні для кожного випускника ЗВО ієрархічні особливості і дозволяє йому забезпечити у процесі педагогічної діяльності взаємодію
з дітьми та їхніми батьками [2, 11–12].
Структура і зміст безперервної освіти покликані створювати оптимальний
комплекс педагогічних та художньо–освітніх умов для формування творчої
особистості, яка володіє різнобічними знаннями. Злиття освітніх і професійних компонентів у системі неперервної педагогічної освіти принципово реформує позиції вищого музично–педагогічного навчання. Безперервна система підготовки дозволяє найбільш повно розкрити індивідуальні здібності
студента і на кожному етапі навчання максимально сприяти реалізації завдань
самоосвіти і самовиховання. Іншими словами, особистісно орієнтована система навчання — форма організації навчального процесу, спрямована на само-
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розвиток та самоактуалізацію особистості студента. На різних рівнях освіти
формулюються певні стратегічні завдання: розробити цілісну систему розвивальних технологій у процесі навчання, виховання та позанавчальної соціокультурної практики, диференційовану за щаблями освіти як послідовний
логічний структурований механізм управління якістю освіти; створити інноваційні авторські інтегровані програми і розвивальні технології підготовки
майбутнього вчителя музичного мистецтва.
Зазначені вимоги лежать в основі системи безперервної педагогічної освіти
майбутніх учителів музичного мистецтва і слугують теоретичною базою у розробці часткових теоретичних моделей та авторських програм. Якість процесу
формування готовності майбутніх учителів музики залежить від рівня теоретико–методологічної, методичної, технологічної та загальнокультурної підготовки майбутніх фахівців.
Список використаних джерел:
1. Гаврик І. В. Теоретико–методологічні основи формування готовності майбутніх учителів
до інноваційної професійної діяльності : дис. ... д–ра пед. наук : 13.00.04. Xарків, 2006. 475 с.
2. Жаровцева Т. Г. Теоретико–методологічні засади підготовки майбутніх фахівців
дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім'ями : автореф. дис. … д–ра пед.
наук. Одеса, 2007. 44 с.
3. Линенко А. Ф. Теория и практика формирования готовности студентов педагогических
вузов к профессиональной деятельности : дис. ... д–ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.04.
Київ, 1996. 378 с.
4. Литвиненко С. А. Теоретико–методологічні засади підготовки майбутніх учителів
початкових класів до соціально–педагогічної діяльності : автореф. дис. … д–ра пед. наук.
Київ, 2005. 40 с.
5. Пехота Е. Н. Индивидуализация профессионально–педагогической подготовки учителя
: дис. ... д–ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 1997. 401 с.
6. Троцко Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності
у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д–ра пед. наук. Київ, 1997.
54 с.

68

Донченко
Наталія Петрівна

Філософія культурно–мистецької освіти

заслужена діячка мистецтв України,
професорка Навчально–наукового інституту,
Київський національний університет
культури і мистецтв
ORCID: 0000–0003–1484–6800

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ АКТОРА ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ:
СКЛАДОВІ ПАРТИТУРИ РОЛІ
Професійна діяльність актора кожної епохи існування театру ніколи не втрачала своєї актуальності і завжди викликала підвищений інтерес глядачів, театрознавців та науковців, бо секрети досягнення високої майстерності створення всіляких колізій і перипетій у людських взаємовідносинах при застосованні
сукупності прийомів і операцій пізнання та практичного перетворення персонажа літературного твору у сценічний дійовий образ кожної конкретної вистави залишались не розгаданими до кінця.
Перспектива ролі — це стратегічна мета дійової особи образу ролі, її головний напрям, який визначається актором і режисерським рішенням на підставі
загально–образного задуму вистави і критерієм вимог є: цілісність, ефективність, виправданість, заповітне бажання.
Реалізація перспективи ролі закладена на подальше майбутнє за межами
вистави. «Немає гри, дії, руху, думки, мови, слова, думки і таке інше без відповідної перспективи. Найпростіший вихід на сцену або відхід із неї, статика для ведення будь–якої сцени, проголошення фрази, слова, монологу і таке
інше повинні мати перспективу і кінцеву мету (надзавдання). Без них не можна
сказати найпростішого слова на кшталт „так“ або „ні“. Велика фізична дія, передача великої думки, переживання великих почуттів і пристрастей, що створюються з безлічі складових частин. Нарешті, сцена, акт, ціла п'єса не можуть
обходитися без перспективи і без кінцевої мети (надзавдання)» [3]. Паралельно
з перспективою ролі існує інша перспектива — майстерність актора, його сценічне життя, його психотехніка під час творчого процесу над дійовою особою
образу ролі.
Ідею персонажа вбачає автор драматичного твору, його мету існування в літературній формі. Надзавдання дійової особи образу ролі у сценічному ряді
подій трактує режисер вистави, а виконавець, враховуючи всі творчі завдання
автора і постановника, визначає власне бачення існування сценічного образу
у запропонованих обставинах через надзавдання ролі. Надзавдання — це мета,
заради якої актор створює відповідний образ і досягнення якої прагне протя-
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гом всього сценічного дійства — від зав'язки до фіналу, переконуючи глядача
у правдивості свого існування.
Надзавдання і зерно ролі — дві ланки одного ланцюга, стрижень сценічної
творчості, якому підпорядковані інші параметри сценічного характеру образу. Зерно ролі — потреби персонажа, а надзавдання — свідома мета, яка і трансформує потреби на свій смак і розсуд. Способом досягнення вибраної мети,
діяльності дійової особи, що задовольняє передбачені драматургом всілякі потреби, є наскрізна дія ролі, розроблений актором для персонажа шлях згідно
з режисерським баченням та власним визначенням з урахуванням всіх жанрових ознак і трактувань сценічної форми. «Зрозумівши „зерно“ твору, актор
прагне до цієї кінцевої мети. І „це, внутрішнє прагнення через усю п'єсу рушіїв
психологічного життя артиста ролі“ Станіславський називає наскрізною дією.
<…> Відхід від надзавдання і наскрізної дії <…> — це не тільки втрата ідейної
цілеспрямованості, але й одночасний розпад форми, коли вистава у режисера
і образ у актора роздрібнюється на окремі частини, не створюючи цілого. <…>
Актор, натхнений надзавданням <…> охоплює всю перспективу ролі, знаходить емоційне зерно образу, тобто його наскрізне психофізичне самопочуття.
Воно виникає з центру ролі, з того, в ім'я чого грає актор дану роль і чим він
живиться» [1, 56–58; 63–64].
Другий план персонажа як ще один орієнтир перетворення актора на образ, який передбачає пошук виконавцем свого існування і місця у драматургічному творі, що виникає безпосередньо з зерна ролі. Експозицією визрівання
другого плану персонажа є його звички, навички, вміння, досвід — весь той
комплекс життєвого скарбу, який драматург передбачив для нього за межами
п'єси. «Коли актор як слід розібрався в усіх цих елементах, як слід не тільки
усвідомив розумом, а й охопив переживаннями, він побачив, що вся складність
характеру легко виправдовується оголошеним зерном п'єси. <…> Другий план
важливо усвідомлювати не тільки для внутрішнього визрівання ролі, а й для однієї з найважливіших галузей нашого мистецтва — боротьби проти штампу»
[2, 200–201]. Другий план ролі — це початкова робота над конкретизацією характеру сценічного образу дійової особи, якою є внутрішня та зовнішня характерність, і виникає вона безпосередньо під час гри виконавця у сценічній
формі.
Вірно визначити характерність персонажа — це шлях до визначення діапазону темпоритму акторської гри, фізичного самопочуття як сукупності відчуттів
сценічної атмосфери, які відображають явища природи, особливості кожної
пори року, неочікувані сезонні негаразди, а також лінії фізичної дії, пластики
руху, жесту, статичної виразності, міміки обличчя.
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Пізнання і розкриття у дійової особи всіх складових духовного, інтелектуального, фізичного стану через виправдану партитуру ролі, через вірно побудовану структуру всіх орієнтирів перевтілення надає актору найкращу вказівку у правильності вибору лінії фізичних дій.
Важливу роль у цьому творчому процесі грає темперамент актора і персонажа — темпоритм образу ролі, його внутрішня дієвість у руслі збудженості,
повільності і рівноваги. Темпоритм образу ролі тісно пов'язаний із внутрішнім
конфліктом дійової особи, вольовим і емоційним станом особистості. І останнє, що повинен вирішити режисер, — це обрати манеру акторської гри, визначити способи спілкування між виконавцями та глядачем.
Мрія кожного режисера — самостійна сумлінна праця актора над сценічним
образом згідно з усіма складовими орієнтирами органічної мотивації рольового матеріалу, а не використання майстром застарілих штампів гри.
Список використаних джерел:
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОЄКТ ЯК АКТУАЛЬНА ФОРМА
МУЗИЧНО–ТВОРЧОЇ КОМУНІКАЦІЇ МУЗИКАНТІВ
У статті представлені результати опанування магістрантами музично–творчої комунікації в форматі соціокультурного проєкту під час вивчення навчальної дисципліни «Теорія й практика соціокультурної діяльності».
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Культурні, історичні, релігійні та національні особливості суспільства
не виключають у ньому цінностей, які є спільними для більшості людей. Коли
йдеться про спроможність музичного мистецтва їх посилювати, то говорять
про об'єднувальні процеси в суспільстві й світі через музикування, демократичність мистецтва або міжкультурні відмінності як ресурс світового розвою.
Так, колективне музикування зближує й колективізує соціальні групи, розвиває навички спільних дій, посилює дружні зв'язки та взаємні симпатії (Eorobe
and Eoroby (2013)). Активне слухання музичних творів робить людей щасливими (Ferguson and Sheldon (2013)).
Водночас останнім часом звернули увагу на музику в контексті способу нівелювати соціальну нерівність у шансах на здоров'я і благополуччя. У світових обставинах зростання відстані між заможними й бідними країнами з наслідками соціальної нерівності ВООЗ оприлюднила висновки про соціальний
градієнт шансів на життя, їх збереження впродовж наступних поколінь і роль
культури дозвілля для нівелювання нерівності. Проте цей план залишився
малодослідженим. А навчання магістрантів–музикантів нівелювати в професійній діяльності соціальну нерівність у шансах на здоров'я й благополуччя
тільки починають осмислювати.
Для України вкрай важливо зарекомендувати себе прихильницею цілей стабільного існування світової спільноти. В складних політичних, економічних,
соціокультурних обставинах актуально забезпечити соціокультурний баланс
у суспільстві й висококультурне дозвілля як чинник збереження здоров'я нації. Комунікації в інтересах соціальної справедливості, рівності й ліквідації антидемократичних проявів і навчає дисципліна СКД.
Перед вивченням дисципліни в процесі знайомства з'ясовуємо пріоритети
майбутньої професійної діяльності. За їхніми комбінаціями й рангами увиразнюємо напрями докладання майбутніми фахівцями професійних зусиль,
ієрархії цінностей музикантів, які постали наслідками навчання і практики.
Як засвідчує досвід, із малозначущими відмінами перелік пріоритетних видів
діяльності набуває такого вигляду: виконавство й концертна діяльність, викладання, композиторська діяльність, шоу–бізнес, науково–дослідницька діяльність. Магістранти позиціонують себе артистами, музикантами в найширшому
значенні, мистецтвознавцями, культурологами, ін. Жодного разу не говорили
про участь у розробці й впровадженні культурної політики й себе як її актора.
З урахуванням вищевикладеного при вивченні дисципліни звертаємо увагу
на те, що музика є активністю, яка найкраще придатна до ефективного формування об'єднувальних цінностей у суспільстві й світі при зреалізованості основного принципу СКД — імерсивності. Також говоримо про прямі й непрямі
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соціальні ефекти від музики, яка нейтралізує й малодоступність культурних
послуг, і нерозвинену інфраструктуру, соціальну напругу, ін.
Засобами соціокультурного проєкту вирішують широке коло проблем. Найбільш придатні для навчальної діяльності такі з них: підтримка культурного
різноманіття, забезпечення культурного розвитку, соціальна активність груп
із низькими шансами на здоров'я й благополуччя, висока якість вільного часу
й дозвіллєвої діяльності, доступність якісного контенту та послуг із музичного
мистецтва. Останнім часом важливим аспектом при викладі матеріалу є врахування особливостей регіонального розвитку, специфіки територіальних громад.
Позитивна динаміка з розвитку спільноти є критерієм реалізації магістрантом функції актора культурної політики. Її відстежуємо за показниками соціальної залученості спільноти й підготовленості магістранта до вирішення
її проблем засобами мистецтва. Варто сказати й про розрахунок показників
з урахуванням збільшення впливів, які забезпечили нарощування соціальних
ресурсів (волонтерів, активістів, ініціатив, потреб у культуроспрямованому
дозвіллі). Ці показники легко вимірюються через кількість бенефіціарів, заходів, послуг та ін.
В результаті вивчення дисципліни важливо навчити позиціонувати себе
актором культурної політики, а також: моніторити соціокультурні проблеми
в суспільстві й регіонах, досліджувати місцеві обставини та потреби громад,
набути досвід їх вирішення засобами соціокультурних проєктів, підтримувати високий рівень поінформованості про ліквідування нерівності в шансах
на здоров'я й життя засобами культурного дозвілля, акумулювати соціальну
активність спільноти та соціальні ініціативи громадян для участі в суспільному житті, ін.
В поєднанні досвіду актора культурної політики з практикою розробки
й впровадження соціокультурного проєкту як мейстримової форми музично–
творчої комунікації вбачаємо значний потенціал і ресурс професійної підготовки майбутніх музикантів [1].
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ
СУТНОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ
Нині техносфера є частиною буття людини та охоплює майже всю біосферу.
Наприклад, ще в минулому столітті М. Гайдеґґер надавав техніці метатехнічну
сутність, тобто те, що нас оточує, або як спосіб існування буття [8]. Поняття
«технологічна грамотність для всіх» вперше почали використовувати в США
в контексті концепції сталого розвитку цивілізації [12]. В основі цієї концепції —
ідея балансу між задоволенням сучасних потреб людства та захистом інтересів
майбутніх поколінь. Головною умовою забезпечення сталого розвитку цивілізації є збереження цивілізаційного потенціалу для нинішніх і прийдешніх
поколінь людства [1].
З іншого боку, масштаби розвитку техносфери також породжують потребу
розуміння середовища техніки, в якому грамотність для всіх набуває форму
розумових операцій критичного спрямування та прийняття рішень [13]. Процес прилучення підростаючого покоління до спадщини людства І. Кузьміченко називав інкультурацією [5]. Складовими технічної культури особистості
є технічна грамотність і технічна компетентність, а їхнім ядром метатехнічні
знання [4]. «Підростаюче покоління необхідно готувати до життя в неперервному зростанні світу техніки шляхом оволодіння достатнім для цієї цілі рівнем
технічної культури» [4, 209]. На думку І. Ільїна, ядром технічної культури особистості є система метатехнічного знання, що формує узагальнене розуміння
техносфери як соціального явища [4]. Метатехнічні знання як елемент технічної культури породжують такі феномени, як: інтерес до техніки, прийняття
рішення в ситуації покупки технічного об'єкта або ситуації його раціональної
експлуатації, комунікація зі сферою технічного сервісу тощо [4].
Правильне використання техносфери як частини екологічної системи людини та як ресурсу можливе в контексті парадигми відтворення. Реалізація
парадигми відтворення відбувається на принципах сталого, самовідновного
використання ресурсів [1]. Із позиції культурологічного методологічного підходу до дослідження технічної грамотності для всіх вона є етапом формування
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технічної культури учня [7]. Системотворчим чинником формування технічної грамотності для всіх, на думку С. Санчеса, С. Халіда Латіфа та ін., має стати
парадигма дослідження технічних проблем [11].
Грамотність характеризує здатність людини вступати у відношення з оточуючим середовищем, адаптуватися та функціонувати в ньому [6]. Предметна грамотність можлива на основі знань про певну сферу життєдіяльності
та їх практичного використання. Базовим компонентом грамотності є досвід
вирішення ситуативних задач як фактор соціальної й особистісної адаптації
людини до навколишнього середовища [5]. І. Фрумін пов'язує поняття грамотності з двома категоріями життєдіяльності людини — здатністю використовувати набуті знання та здатністю до комунікації в конкретній сфері діяльності
[9]. Отже, грамотність для всіх забезпечує здатність людини взаємодіяти з оточуючим середовищем. Іншими словами, будь–який вид грамотності для всіх
стосується передусім сфери комунікації між людьми. А. Мамедов сформував
головну умову участі людини в комунікаційному процесі як здатність засвоювати, переробляти та використовувати інформацію [6]. «Сутність грамотності лежить в основі комунікації: людина може зрозуміти, що їй повідомляють
інші, та повідомити те, що можуть зрозуміти інші люди» [9, 68].
М. Бражніков вважав, що без здатності людини розуміти основи техніки
неможливо повноцінно функціонувати в сучасному світі, зокрема приймати
правильні рішення [2]. А. Насіпов довів, що елементом технологічної культури учнів є споживацька культура — здатність приймати раціональні рішення
на ринку товарів та послуг [7]. Д. Галкін наголошував, що вперше в історії людства технічний пристрій — механічний годинник — став частиною повсякденного життя людини [3]. Однак механічні процеси в основі його принципу дії
складні для осягнення та контролю пересічною людиною [3]. Наприклад, у випадку з комп'ютером пересічна людина здатна контролювати лише культурний інтерфейс (сторінку–екран, робочий стіл, маніпуляції з об'єктами тощо).
Таким чином, технічна грамотність для всіх, як і цифрова грамотність для всіх
можлива в конкретних рамках.
Технічно грамотна людина знає ключові поняття і принципи технічної науки, має уявлення про середовище техніки та вміє використовувати знання
на практиці [11]. В основі формування технічної грамотності для всіх ми прийняли реалізацію парадигми дослідження технічних явищ та технічних проблем [10; 11]. У контексті технічної грамотності для всіх сталість техносфери
забезпечується, на нашу думку, уявленням про сутність машини як базового
об'єкта техносфери, грамотним прийняттям користувацьких рішень (у ситу-
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аціях придбання об'єкта техніки та його використання на практиці), грамотною комунікацією з фахівцями служби сервісу і ремонту.
Таким чином, межі технічної грамотності для всіх — це діяльність із придбання та використання технічного об'єкта. У вказаних межах на основі базових технічних знань людина приймає рішення як споживач, як користувач
та як партнер комунікації з фахівцями служби сервісу та ремонту.
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МАЙСТЕР–КЛАС У МИСТЕЦЬКИХ ЗВО (НА ПРИКЛАДІ
ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ УДПУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ)
Світ постійно трансформується, викликаючи відповідні зміни у різних сферах та галузях суспільства. ХХІ ст. не є виключенням, навпаки — воно вносить
свої корективи досить швидко та глибоко. А події останніх двох років змусили
людство переосмислити речі, які до того сприймали незмінними. Особливо гостро потреби часу відчувають у навчальних закладах, адже готують фахівців,
які повинні бути конкурентоспроможними на ринку праці. Тому актуальність
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форм і методів підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема мистецького напряму, не викликає сумніву.
Однією з форм проведення занять у мистецьких ЗВО, яка нині є затребуваною, — це майстер–класи. Як відомо, майстер–клас (англ. Master class,
нім. Meisterkurs, Musikpädagogik, фр. Classe de maître) — оригінальний метод
навчання та конкретне заняття з удосконалення практичної майстерності, яке
проводиться спеціалістом у певній галузі творчої діяльності для осіб, які досягли достатнього рівня професіоналізму у цій сфері діяльності. Як синонімічний
вживають термін «творча майстерня» [7].
Майстер–клас, який нині є популярним, має досить тривалу історію. За часів
Стародавньої Греції мандрівні філософи–софісти мали в арсеналі подібний
метод: показували свою майстерність учням у присутності публіки та поєднували з детальним опрацюванням виступів самих учнів викладачем [3]. Ця форма з видозмінами використовувалася у пізніші епохи. Окремі елементи методу
можна зустріти на практиці художників епохи Відродження та концертуючих
музикантів епохи бароко.
Засновником майстер–класу у сучасному розумінні вважають видатного
представника музичного романтизму ХІХ ст. Ф. Ліста. Його перший майстер–
клас був проведений у Веймарі в 1869 р. після завершення активної концертної діяльності (останній концерт відбувся у 1868 р, у Єлисаветграді — нині
Кропивницькому, після якого Ф. Ліст виступав рідко). Майстер–класи мали
наступні складові: демонстрацію місцевими музикантами своїх навичок; відпрацювання під наглядом маестро особливостей виконавства: штрихів, оригінальних звукових ефектів, фразування, ритму; наявність слухачів в одному
приміщенні з виконавцями. Зазвичай майстер–клас був розрахований на 10–20
учасників, а тривалість становила від півтори до двох годин. Перед початком
учасники майстер–класу приносили ноти музичних творів та складали в одному місці, Ф. Ліст обирав один із них, питав, хто виконує, та працював над
ним. Під час майстер–класів Ф. Ліст розповідав про обраний твір, обговорюючи його зв'язок з іншою музикою того ж композитора, а також з попередніми
та сучасними творами. Він розбирав архітектоніку твору, його кульмінації. Гра
під час майстер–класу повинна була бути напам'ять, тому його учні займалися
по шість або сім годин на день [10].
Велике розповсюдження отримали майстер–класи в педагогічній діяльності
Г. Леонхарда (1928–2012), М. Ростроповича (1927–2007), В. Горовця (1903–1989),
Дж. Саваля (1941), К. Абе (1937) та інших видатних музикантів світового рівня
ХХ ст.
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Некомерційна громадська організація, зареєстрована в Брістолі (Великобританія), «MasterClass Media Foundation» робить записи майстер–класів найбільших музикантів сучасності. Фонд має дві цілі: створити архів таких майстер–класів та оцифрувати, зробивши доступними для учнів музичних шкіл
і студентів у всьому світі. Серед митців, з якими Media Foundation MasterClass
постійно співпрацює, К. Мазур, Е. Гленні, Ю. Башмет, Т. Кваст та інші.
Майстер–класи проводять окремо або у рамках гастролей, конкурсів, фестивалів та інших заходів. У стінах УДПУ імені Павла Тичини на базі факультету
мистецтв також постійно проводять майстер–класи провідні фахівці мистецького напряму: музичного, хореографічного та образотворчого. Як правило,
це майстер–класи під час міжнародних або всеукраїнських науково–практичних конференцій, семінарів. Згадаємо деякі з них.
2017 р.
Жовтень. Майстер–клас із акварельного живопису членкині Національної
спілки художників України М. Рожнятковської для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Образотворче мистецтво» [6].
2018 р.
Лютий. Майстер–клас із грузинського танцю заступника Народного центру
грузинської хореографії, художнього керівника зразкового ансамблю танцю
«Колха» К. Читаіа для викладачів та студентів кафедри хореографії та художньої культури [9].
2019 р.
Травень. Майстер–клас «Мистецтво коміксів» відомого художника–мультиплікатора з Німеччини, який співпрацює з Центром сучасного мистецтва
(м. Берлін), А. Клозе зі здобувачами вищої освіти факультету мистецтв [4].
Вересень: був проведений майстер–клас доктора мистецтвознавства, професора кафедри народних інструментів ОНМА імені А. В. Нежданової, народного артиста України І. Єргієва з магістранткою кафедри інструментального
виконавства Л. Семко на тему: «Особливості роботи над прелюдією та фугою
№ 6 d–moll з ІІ тому ДТК Й. С. Баха» [5].
2020 р.
Квітень. Відбувся майстер–клас спеціалістки вищої категорії, викладачки–
методиста Черкаської дитячої музичної школи № 1 імені М. В. Лисенка Л. Мусеровської на тему: «Вокально–технічний розвиток учнів класу сольного співу
мистецьких шкіл» [2].
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2021 р.
Квітень. Відбулося 2 майстер–класи:
1. Кандидатки мистецтвознавства, доцентки кафедри теорії музики
та композиції ОНМА імені А. В. Нежданової К. Майденберг–Тодорової
на тему: «Дидактична імпровізація з початківцями». Майстер–клас пройшов за участю учениці 1 класу КЗПСО «МШ № 2 імені О. Глазунова»
Д. Тодорової (ф–но).
2. Лауреата всеукраїнських і Міжнародних конкурсів, виконавця на баяні, композитора, кандидата мистецтвознавства, в. о. професора, декана
факультету музикознавства, композиції, вокалу та диригування ЛНМА
імені М. В. Лисенка Я. Олексіва на тему: «Робота над конкурсною програмою» [8].
Вересень — також 2 майстер–класи:
1. Заслуженої артистки, лауреатки всеукраїнських і Міжнародних конкурсів, гітаристки та диригентки, професорки Луганської державної
академії культури і мистецтв, доцентки НМАУ імені П. І. Чайковського,
диригентки ЗАСО Національної суспільної телерадіокомпанії України,
головної диригентки камерного оркестру «Ars Nova» Миколаївської обласної філармонії В. Жадько на тему: «Робота над постановкою звуковидобування та фактурою у творі на струнному музичному інструменті»
з учнем 4 класу Великоолександрівської школи мистецтв і ремесл Остапом Гиренком.
2. Викладача І категорії ПЦК «Спів» Кропивницького музичного фахового коледжу, соліста Міського професійного духового оркестру, лауреата всеукраїнських та Міжнародних конкурсів О. Безая на тему «Основні
питання в роботі зі старшими курсами в передвищих закладах освіти.
Спів» [1].
Таким чином, майстер–клас є однією із затребуваних нині форм у закладах вищої освіти мистецьких напрямів, зокрема УДПУ імені Павла Тичини.
Як правило, майстри–класи проходять у рамках науково–практичних конференцій різного рівня двічі на рік. Серед майстрів, які їх проводять, вітчизняні
та зарубіжні митці (І. Єргієв, В. Жадько, А. Клозе, Я. Олексів, М. Рожнятковська, К. Читаіа та інші). Майстер–класи проводять для здобувачів вищої освіти
ОП «Музичне мистецтво», «Хореографія» та «Образотворче мистецтво». Тож
сподіваємося, що отримані практичні знання під час заходів стануть у пригоді
майбутнім фахівцям.
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ВИКОРИСТАННЯ У РОБОТІ З АСПІРАНТАМИ
КУЛЬТУРНО–МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Важливою частиною наукової та навчальної роботи сучасного закладу вищої освіти є підготовка фахівців освітньо–наукового ступеня доктор філософії.
Програми, за якими навчаються здобувачі третього рівня вищої освіти, окрім
наукової, містять у собі і освітню складову, яка спрямована не лише на підвищення рівня загального розвитку та поглиблення професійної кваліфікації
здобувача освіти, але й на підготовку до майбутньої науково–викладацької діяльності в освітніх установах.
Завдання сучасних закладів освіти полягає у формуванні в молоді базових
компетентностей, необхідних їй для життя у світі, що перебуває у стані постійного оновлення та вимагає від людини долання щоразу нових викликів як цивілізаційного, так і особистісного характеру. Важливу роль у адаптації молоді
до життя та набуття належних професійних якостей відіграють так звані загальні (базові) компетентності, серед яких все більшу увагу дослідників привертає здатність до постійного самовдосконалення та розвитку, креативності,
інноваційної діяльності, підприємництва. За таких умов викладач (наставник,
учитель, керівник творчого колективу тощо), підготовка якого і відбувається
на третьому рівні вищої освіти, стає «не постачальником фактів, а провідником
методології» [1, 83], що має сформовану особисту інноваційну компетентність.
Підготувати такого спеціаліста без трансформації освітнього рівня та модернізації начального процесу на ньому у напрямку розвитку творчого мислення
та готовності до розв'язання нестандартних завдань, що постійно змінюються,
неможливо. Освітньо–наукова програма підготовки доктора філософії повинна бути спрямована на поєднання знаннєвого та компетентнісного підходів,
на якісне виконання здобувачем освіти не лише наукової, але й освітньої компоненти. Робота професорсько–викладацького складу університету, який працює в групі забезпечення підготовки спеціалістів за цією програмою, також
має бути переглянута та оновлена.
Навчальний процес на третьому освітньому рівні слід зорганізувати так, щоб
аспіранти здобували освіту у такий спосіб, який формуватиме методологію їх-
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ньої майбутньої діяльності. У роботі з аспірантами варто використовувати насамперед такі методи організації навчального процесу, які сприяють розвитку
їх творчих здібностей та впливають на генерування нових ідей. Модернізація
у цьому напрямку навчальної компоненти буде також сприяти посиленню
освітньої складової. Доцільно звернути увагу на активніше використання таких методів навчання, як метод «мозкової атаки» (brainstorming), «синектики»,
«шести капелюхів» та «мікрофона».
Метод «мозкової атаки», що зарекомендував себе як дієвий інструмент
генерування ідей у найрізноманітніших сферах, має бути залучений і в колективному варіанті його апробації на заняттях із різних предметів, що передбачені освітньою програмою, і в особистісному. Аспіранти повинні мати
досвід не лише доброзичливо і відкрито працювати в команді у напрямку пошуку нових нестандартних ідей (та вміти організовувати роботу таких груп),
але й напрацювати навички особистісного використання цього методу. Засновник методу А. Осборн був переконаний у його продуктивності в командній роботі, яку вважав більш ефективною за індивідуальну. У надрукованій
1953 року книзі «Прикладна уява: принципи та практики творчого мислення»
він виклав розроблену ним методологію генерування ідей. Втім, як показують
результати дослідження, поведеного 1987 року в Тюбінгемському університеті
в Німеччині, які описує Ф. Йохансон у книзі «Ефект Медичі», індивідуальне
(віртуальне) застосування методу є більш результативним, «реальні групи мозкового штурму ніколи не перевершували віртуальні» [4, 129]. Індивідуально
здійснена мозкова атака створює такі умови, за яких людина не побоюється негативного оцінювання своїх ідей іншими, озвучені іншими думки не блокують
і не впливають на вільне продукування власних, вона володіє необмеженим
часом для генерування думок, цей процес не переривається необхідністю слухати інших, що перериває її міркування.
Метод «синектики» є ще одним засобом генерування творчих ідей. У його
основу покладено використання методу мозкової атаки, але мають місце і ряд
відмінностей у застосуванні, а саме: проблема, яка є предметом розгляду, лише
окреслюється, але не визначається, щоб у такий спосіб не обмежувати варіанти пошуку її розв'язання; висловлені учасниками ідеї спільно оцінюються
(у методі «мозкового штурму» це заборонено робити); здійснюється селекція
найбільш оригінальних ідей. Використання методу «синектики» у роботі з аспірантами закладів вищої освіти культурно–мистецького спрямування є особливо продуктивним. Звернення до аналогій (прямих, суб'єктивних, символічних і навіть фантастичних, — що передбачає дана методика) сприяє пошуку
нових підходів у розв'язанні певної проблеми творчими особистостями, про-
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дуктивність уяви яких є досить високою, це мультиплікує результати. Автор
методу В. Гордон у роботу організованих ним груп завжди долучав представників творчих професій (напр., у складі першої, сформованої ним 1952 року,
групи були інженер, біолог, архітектор і дизайнер).
Сприяє розвитку творчого (латерального) мислення й описаний Е. д. Боно
у праці «Шість капелюхів мислення» (1985) метод «шести капелюхів». Варіативність, простота та образність його методології дозволяє розширити віковий
і професійний ореол застосування, використати у майбутній діяльності випускника закладу вищої освіти у роботі з людьми різних вікових груп та професій.
Учасники обговорення по черзі вдягають на себе уявні (чи реальні) «капелюхи», колір кожного символізує певний підхід до проблеми, визначає ракурс
її розкриття, пропонує різну оцінку: білий — символізує аналітичне мислення,
нейтральний беземоційний підхід, червоний — емоційну, спонтанну оцінку,
жовтий — висвітлює оптимістичні, приємні, доброзичливі ракурси, чорний —
розкриває недоліки, надає скептичні прогнози, моделює негативні результати,
зелений — символізує творчий, креативний підхід, є шляхом пошуку нового,
спонтанного, імпульсивного, синій передбачає контроль, оцінювання, осмислення, відсторонене спостереження. Дотримання простих правил використання методу — розпочинати з білого капелюха, чорний не надягати останнім,
після нього обов'язково вдягнути жовтий, а синій приміряти наприкінці —
не лише спрощує його використання, але й гейміфікує навчальне середовище,
що, як відомо, є шляхом до збільшення ефективності навчального процесу.
«Застосування ґейміфікації дозволяє формувати зручне для молоді середовище
навчання, підвищує мотивацію до самостійного опанування матеріалу» [2, 77].
Метод «мікрофона» як метод залучення до роботи широкої аудиторії активно впроваджується в роботу зі школярами. Втім, варіативне його застосування
є ефективним і на рівні вищої освіти. Відсутність жорстких правил дозволяє
використовувати такий метод роботи як на лекційних заняттях на великих
потоках, так і на практичних, що проводяться невеликими групами. Для методу «мікрофона» важливим є дотримання регламенту (тривалості та черговості виступів), утримання від коментарів щодо сказаного учасниками як ними
самими, так і викладачем, який слідкує за дотриманням цих простих правил
та стимулює активність аудиторії. Здобувачі освіти передають один одному
уявний (чи реальний) мікрофон і висловлюються з тих чи інших питань.
У процесі використання цих методів не лише стимулюється розвиток творчих здібностей, дивергентного мислення, емоційного інтелекту, але й формуються комунікативні компетентності студентів, напрацьовуються навички ко-
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мандної роботи та колективної взаємодії, здобуваються практично орієнтовані
знання з методики викладання в освітніх закладах.
Використання інших методів роботи посилить досвід навчальної та освітньої взаємодії аспірантів і підвищить рівень їх підготовки до майбутньої професійної діяльності. Впровадження методу проєктів, методу кейсів (case study),
методу ділових ігор, методу дебатів є шляхом до поєднання теоретичних
та практичних знань і набуття досвіду практичного вирішення як навчальних,
так і професійно орієнтованих завдань, запорукою формування навичок прийняття рішень, способом мотивування студентів до самореалізації та розвитку. Методами систематизації результатів самостійної роботи студентів є метод
«Портфоліо» як різновид методу проєктів, «майндмеппінг» (метод ментальних карт чи діаграми зв'язків) як спосіб візуалізації мислення та графічного
подання інформації, метод «дерева рішень» та інші методи навчання.
Робота з аспірантами культурно–мистецьких закладів вищої освіти має бути
спрямована не лише на формування інноваційно спрямованого навчального
простору, але й на його інтегрування в загальний інноваційний ландшафт
навчальної установи. Формами навчальної роботи зі здобувачами освіти в такому закладі вищої освіти мають стати флешмоби [5], фестивалі [3], конкурси тощо. Водночас традиційні для освітньої установи форми наукової роботи
(наукові конференції, круглі столи, симпозіуми) повинні бути впроваджені
в навчальний процес як форми інноваційно спрямованої навчальної діяльності. Інноваційна спрямованість роботи з аспірантами, що навчаються за різними освітніми програмами у Київському національному університеті культури
і мистецтв, регулярно висвітлюється, зокрема, на сторінці кафедри філософії
і педагогіки (https://kf.knukim.edu.ua/).
Залучення інноваційних методів навчання є нагальним завданням сучасного закладу освіти незалежно від його освітнього рівня та сфери спеціалізації.
«Інновації в навчальному процесі та педагогічні технології є необхідними,
оскільки від рівня освіти молоді залежить майбутній добробут всієї країни»
[6, 9]. Інноваційні методи організації навчальної роботи зі здобувачами освіти
усіх рівнів набувають особливої ваги в освітній установі культурно–мистецького спрямування.
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СВІТОГЛЯДНО–ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ
НОВОЇ ФІЛОСОФІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У науці впродовж попередніх віків сформувалась догма, що Всесвіт, планета
Земля, Природа й життя на Землі вічні, а нарощування темпів науково–технічного прогресу — єдиний правильний шлях гарантування процвітання людства. У центрі філософського дискурсу минулих століть було поставлено за-
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питання: «Як за допомогою науково–технологічних перетворень забезпечити
Людині панівне становище на планеті, приватизувавши всі її ресурси?».
Сучасна індустрія наукомістких технологій (ядерних, лазерних, геномних,
генно–інженерних, біоінформаційних, комп'ютерних, телекомунікаційних,
інформаційних тощо) уможливлює для людства опановування гігантськими
силами впливу на природу та соціум. Згадані технології дають у розпорядження людини нові наймогутніші джерела енергії, нові технології конструювання
за допомогою методів генної інженерії трансгенних форм життя, інструменти
створення все більш потужних планетарних інформаційних систем.
Проте розвиток і широке застосування наукових досягнень не завжди породжують лише загальноцивілізаційні блага, а часто є джерелом небезпечних
глобальних проблем. Необдумане використання наукових досягнень змінює
природу планети Земля, її геологічні процеси, енергетику, природну еволюцію біосфери, що ставить під загрозу виживання людства загалом.
Практика показує, що чим масштабніше використання досягнень науки
в окремих галузях, тим більш грандіозними стають негативні наслідки. Самим
свіжим прикладом може бути застосування досягнень вірусології в боротьбі
з вірусами, яке спричинює появу все більш агресивних і небезпечних нових
вірусів. Таких прикладів можна назвати багато, вони вказують на те, що планетарному використанню наукових досягнень має передувати аналіз можливих
глобальних і довгострокових негативних наслідків.
Людство має зрозуміти, що Природа вже самостійно не може підтримувати
необхідні умови для стабільного існування всього живого, вона потребує допомоги Людини. Це означає, що в кожного жителя Землі необхідно змалечку
формувати новий науковий (екологічний) світогляд. І педагогіці в розв'язуванні цього надскладного завдання належить визначальна роль.
Нині приходить розуміння, що ресурси Планети вичерпуються завдяки бездумному їх розбазарюванню. Глобальні негативні наслідки науково–технологічної активності людства стали загрожувати фізичним, біологічним, соціально–психічним першоосновам людського буття. Соціальні аналітики дійшли
висновку, що доля цивілізації залежить від того, який світогляд ми сформуємо
в сьогоднішнього і наступних поколінь. А це означає, що зростає роль гуманітарних і суспільних наук.
Проте фундаментальні науки і породжувана ними індустрія наукомістких
технологій не бажають втрачати свої лідерські позиції в розвитку соціуму.
Тому філософи і методологи науки досліджують можливості трансформації
культури наукового мислення, формування нової культури теоретичного
осмислення світу [1; 6].
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Традиційно склалося, що вивчення основ фундаментальних наук формує
в учнів науковий світогляд, який є сукупністю знань, досвіду і ціннісних установ, актуальних для сучасної історичної епохи. Проте ця система світоглядних
орієнтирів у нинішніх умовах катастрофічних трансформацій зазнає суттєвих
змін, спричинених згубними наслідками розвитку життєдіяльності людства
та історичною еволюцією соціуму.
У центр сучасного наукового дискурсу має бути поставлене не запитання
«Як підпорядкувати Людині всі ресурси планети?, а запитання «Як Людству
зберегти життя та мир на планеті?». А тому на виховання бережливого ставлення до Природи, толерантного ставлення до інших народів має бути спрямоване викладання всіх навчальних дисциплін. Загалом уся освіта має будуватись на засадах нової філософії.
Сучасна наука в цілому — це відкрита нелінійна й динамічна система, яка
ніколи вже не дасть вичерпної суми знань про Всесвіт, бо й він постійно змінюється. Але основним завданням науки нині є відмова від утилітарно–завойовницького ставлення до Природи і формування нового наукового світогляду,
спрямованого на збереження Природи, миру на планеті й Планети в цілому.
У наукових дослідженнях все частіше фігурують такі категорії, як психіка, чуттєвість, мислення, свідомість [1; 5]. А тут уже йдеться про роль психології та педагогіки у формуванні нового наукового світогляду прийдешніх поколінь.
Проблема формування в молоді нового наукового світогляду ускладнюється
тим, що учителів із новим світоглядом ще не підготовлено, а сучасні університети функціонують в умовах невизначеного майбутнього. Відкритими залишаються (і вже будуть такими завжди) запитання: «Якими будуть на Землі
в найближчому майбутньому клімат, природні ресурси, технології, професії,
фізіологічні та ментальні можливості людини? Які нові загрози екологічного,
економічного, терористичного, воєнного чи іншого характеру доведеться завтра долати людству?». Відповідь на ці запитання не зможе дати жодна з наук.
Ставши могутнім знаряддям вторгнення людини у фізичні, фізіологічні, біогенні та соціальні першооснови людського буття, наука не здатна передбачити всі глобальні і довгострокові наслідки, породжувані її використанням. Тому
зростає роль філософії науки в осмисленні глобальних проблем планетарного
соціуму XXI століття.
Визначення нових проблемних полів, розроблення нових наукових мов,
нових концепцій, нових аналітичних процедур стає основою сучасної філософії науки, яка спрямовує свої дослідження на глобальні проблеми сучасності.
Сучасні філософи не обмежуються лише умоглядними міркуваннями (як це
було в теології чи метафізиці), а послуговуються найновішими досягненнями
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фундаментальних наук. Фактично сучасна філософія науки інтегрує в собі
природничі, технічні, суспільні та гуманітарні науки, спрямовуючи свої дослідження на вироблення нової методології наукової діяльності та освітньої
практики [2; 3].
Нині системи освіти в усіх країнах Європи динамічно розвиваються на всіх
ступенях і рівнях, що зумовлено зміцненням нової філософії в європейському
суспільстві, яка затверджує пріоритет вільної, самостійної, здатної до саморозвитку особистості, спрямованої до творчого самовизначення та самореалізації.
Крім того, в сценарії розвитку Європи освіті відводиться роль двигуна системних змін у суспільстві.
Осмислення цих процесів призвело до виникнення природної необхідності
підготовки вчителя якісно нового типу: вчителя–творця, вчителя–дослідника,
готового до творчої педагогічної діяльності, самостійного наукового пошуку.
Філософи, соціологи, політологи, культурологи й педагоги вказують на нові
проблеми педагогіки в сучасній реальності та звертають увагу, що глобалізація освіти потребує і глобальної педагогіки [2–4].
У сучасних дослідженнях провідною є думка, що підготовка вчителя має
спрямовуватись нині на формування суб'єкта європейського процесу — людини глибоких знань і культури, носія гуманістичної філософії, світогляду і моралі, національних і загальнолюдських цінностей; на виховання вмінь, потреби і прагнення їх реалізації в європейському і світовому життєвому просторі
[1; 2; 4]. Європейські об'єднавчі процеси потребують якнайшвидшого збагачення, відродження гуманістичних сутностей, повернення їх у соціальний
простір. Це має виконати учитель із науковим світоглядом вільної, але відповідальної людини, підготовлений за єдиною шкалою базових кроскультурних цінностей, вироблених європейською спільнотою в процесі її історичної
еволюції; здатний до неперервного й постійного саморозвитку та інноваційної діяльності з урахуванням цивілізаційних змін; вихований у відповідності
до нових вимог європейського суспільства на засадах толерантності та поваги
до інших культур світу [6].
Цивілізаційні зміни зобов'язують науковців і практиків переосмислити
та переоцінити завдання сучасної освіти і відповісти на запитання, яка освіта
може вважатись якісною сьогодні і завтра.
Тому до напрямів подальших досліджень відносимо визначення нових вимог до професійної компетентності та професіоналізму вчителя в умовах євроінтеграції і виокремлення найбільш важливих проблеми навчання та виховання шкільної молоді.
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ВИСВІТЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОМУНІКАТИВНИХ ТАБУ
В НАВЧАЛЬНОМУ КУРСІ «ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ»
Однією з характерних особливостей міжкультурної комунікації — особливої форми комунікації двох або більше представників різних культур, етносів,
процес якої представлений обміном інформації та культурними цінностями
взаємодіючих культур, що відображає її нормативну природу, — є поширення різноманітних соціальних обмежень, заборон, які штучно звужують сферу
спілкування окремих індивідів та їх груп. Особливе місце посідають вони в діловому етикеті — сукупності правил та норм, визнаних загальноприйнятими
в діловій сфері та міжнародному економічному співробітництві.
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Зважаючи на посилення загальносвітової відкритості та взаємозалежності
країн, регіонів, підприємств і співтовариств — глобалізаційних процесів, актуальним є висвітлення проблематики табу в контексті особливостей міжкультурної комунікації в межах курсу «Діловий етикет».
Вивчення феномену «табу» — елемента ділового етикету, тактичної складової культурної компетенції, що передбачає вміння розпізнавати ціннісні установки, ознаки психологічної та соціальної ідентичності, характерні для окремої культури, — дозволяє виділити «проблемні» сфери та діагностувати стан
духовності суспільств.
У міжкультурній комунікації табу посідають особливе місце, оскільки непорозуміння, що викликані порушенням табу, є найбільш відчутними.
Табу — багатопланове явище мови та культури, що включає лінгвокогнітивний, соціокультурний, психологічний, психолінгвістичний, прагмалінгвістичний та лінгвістичний аспекти.
Термін «табу», що належить до міждисциплінарної термінології і широко
використовується в антропології, етнології, соціології, культурології та інших
науках, має полінезійське походження. Відомий антрополог Т. Норскот стверджує, що табу включає в себе священну (або, навпаки, нечисту) ознаку осіб
або речей; рід обмежень, заборон, що витікають із цієї ознаки, та святість (або
її протилежність — нечистість), що відбувається внаслідок порушення цих заборон [4].
Табу означає заборону, що виникає в сфері суспільного життя на різних
рівнях людського розвитку. Початково поняття табу, що з'явилося у багатьох
народів на основі міфологічних вірувань [3, 104], використовувалося лише
для означення особливого роду заборон на певні дії. Проте якщо будь–яке поведінкове табу є забороною, то не будь–яка норма поведінки, що забороняє
певні дії, є табу, оскільки табу є забороною особливого роду.
Термін «табу» на сучасному етапі розвитку суспільства означає порушення
правил порядності або етикету.
Вітчизняна дослідниця Ю. Єловська визначає табу як «жорстку заборону
або ситуативне обмеження на вживання в мовленні певних мовних одиниць
(звуків, букв, лексем, словосполучень тощо), несегментних фонетичних одиниць (тону, висоти голосу, тембру, інтонації тощо), тем, а також уникання
спілкування з окремими особами, зумовленого різними екстралінгвістичними
чинниками (релігійно–магічними, суспільно–політичними, культурними, морально–етичними тощо» [2, 49].
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У цьому дослідженні поняття табу розуміємо як соціально та культурно зумовлену заборону вимовляти ті або інші слова та вислови, а також заборону
здійснювати певні регламентовані культурою та суспільством дії.
Важливість знання та дотримання табу національних культур у процесі
міжкультурного ділового спілкування не применшує важливість дотримання
вербальних та невербальних табу, загальноприйнятих у масштабах світового
ділового етикету, до яких належить:
• табу на прояв ознаки переваги або зневаги до співрозмовника;
• табу на створення психологічних бар'єрів;
• табу на відкриту критику або приниження співрозмовника;
• табу на нетактовні дії стосовно співрозмовника (наприклад, ігнорувати,
висловлювати підозри, висміювати, обривати промову та ін.) [1, 97];
• табу на тримання рук у кишенях, складання їх на грудях, жест вказівним
пальцем та ін.
З метою дотримання чинних у власній або в чужій культурах та етносах вербальних правил ділового етикету і водночас ідеоматичного вираження необхідного сенсу, сприяючи доброзичливому міжкультурному спілкуванню, варто використовувати ряд способів не порушувати табу, пов'язаних із мовними
одиницями, зокрема синонімічні перефразування, метафоричні заміни та ін.
У випадку з невербальними табу взаємне непорозуміння та несприйняття
в процесі невербальної комунікації зазвичай виникає тому, що для невербального вираження певного сенсу або виконання руху використовується соматичний об'єкт, яким з огляду іншої культури користуватися не можна.
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українців). Одеський лінгвістичний вісник. 2015. Вип. 5 (1). С. 48–51.
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ОВОЛОДІННЯ МАЙСТЕРНІСТЮ РИСУНКА РУК
ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ
У СТУДІЇ «ВЕЧІРНІЙ МАЛЮНОК»
У системі професійної освіти і підготовки здобувачів вищої світи мистецького спрямування рисунок рук посідає провідне місце. Якщо провести екскурс
у давнину, то помітимо, що рисунок слугував основою, своєрідним «кістяком»
для художників у всі часи, починаючи з епохи Ренесансу. У світовій практиці
в художніх школах методиці навчання рисунку рук приділялася найпильніша
увага, завдяки чому митці залишили безцінні скарби графічного мистецтва.
У закладах вищої освіти одним із завдань програмового матеріалу дисципліни
«Рисунок» є зображення рук людини, на яке відводиться дуже мало академічних годин. Виникла гостра необхідність у раціональних та послідовних методичних розробках, які б допомогли здобувачам вищої освіти поглибити свої
знання з теорії та практики зображення рук.
Сучасні методи викладання рисунка як основної навчальної дисципліни художньої освіти є предметом наукового інтересу В. Сухенка. У підручнику «Академічний рисунок» автор наголошує на важливості роботи над короткочасними начерками та довготривалими рисунками рук, завдяки чому здобувачі
«набувають уміння брати від натури основне, характерне, що дає можливість
краще запам'ятовувати й відновлювати бачене» [2, 167]. В. Сухенко підкреслює
значення рисунка верхніх кінцівок як важливого витвору мистецтва нарівні
з іншими творами образотворчості.
Стосовно публікацій, присвячених зображенню верхніх кінцівок, слід
виокремити статтю М. С. Копейкіна «Рисунок кистей рук и стопы». Автор зазначає, що завдання зобразити кисті рук надзвичайно відповідальне і вимагає
найсерйознішого ставлення. Виконувати рисунок з натури бажано після ґрунтовного ознайомлення з основами пластичної анатомії. Ця остання умова дуже
важлива. Без попереднього оволодіння анатомією робота над постановкою
не буде успішною. Оскільки здобувачі вперше зустрічаються з таким складним
завданням, натуру необхідно підбирати обачно. У натурника повинна бути
чітко виражена анатомічна будова та форма рук. Це дає можливість здобувачам аналізувати та помічати характерні особливості натури [1, 37].
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Цінні вказівки щодо рисунка кінцівок і методів його викладання залишив
З. Федик. У статті «Зображення кінцівок людини» автор акцентує увагу на можливості досконального вивчення в укрупненому масштабі таких частин тіла
людини, як руки. У праці наголошується, що оволодіти майстерністю рисунка
кінцівок рук можна тільки за умови постійної роботи з натурою, а також уважного і глибокого їх вивчення [3, 82–83].
Вважаємо за необхідне акцентувати увагу на важливості вивчення теоретичних основ та практичного освоєння рисунка рук здобувачами вищої освіти
під час художньої діяльності у студії «Вечірній малюнок». Це сприятиме вихованню у молоді відповідального ставлення до пластичної анатомії як базової
основи рисунка, допоможе опановувати їм основні закони пропорційних співвідношень.
Руки — найважливіша деталь портретної характеристики. Недарма їх називають другим обличчям. Вони здатні передавати характер, вік, темперамент,
здоров'я, професію, фізичний і душевний стан людини і іноді говорять про неї
більше, ніж її обличчя. Відомо, що малювати руки зовсім непросто. Навіть досвідчені художники часом нехтують їх зображувати, ховаючи їх за спиною або
в кишені. Процес рисування рук може здійснюватися по–різному. У кожного
художника з часом формується своя манера і техніка зображення рук людини.
Існує безліч варіантів над рисунком верхніх кінцівок із різною кількістю стадій
виконання.
На заняттях у студії «Вечірній малюнок» в УДПУ імені Павла Тичини здобувачі вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
навчаються відтворювати руки для подальшого впевненого їх зображення
у своїх творчих композиціях. Етапи навчання зображення кистей рук спрямовані на освоєння здобувачами закономірностей рисунка частин людського тіла
в процесі малювання з натури. Нами розроблено навчальні завдання для спостереження, вивчення та аналітичного аналізу форми кисті руки, починаючи
із гіпсового зліпка і закінчуючи живою моделлю. У процесі роботи над цим
завданням здобувачі ознайомлюються із зображенням рук у мистецтві різних
культур; переглядають репродукції графічних малюнків «старих майстрів»;
аналізують гіпсові зліпки рук; вивчають характер, пропорції, особливості
та пластику руху своїх рук та рук натурника; роблять серію начерків верхніх
кінцівок графічними матеріалами (олівець, вугілля, сангіна). У результаті роботи над цим завданням виконуються авторські композиції із зображенням рук.
Підсумовуючи практичний досвід роботи студії «Вечірній малюнок», нами
виокремлено три основні стадії виконання рисунка рук людини:
• ескізний пошук;
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• замальовки та начерки верхніх кінцівок із натури;
• виконання завдання у матеріалі (закінчені графічні аркуші).
Усі ці стадії виконуються послідовно та взаємопов'язані між собою. Крім
того, в роботі над верхніми кінцівками виконуються малюнки по пам'яті, замальовки–копії з графічних аркушів (зображення рук відомих майстрів).
Практичні навички оволодіння графічною майстерністю зображення рук
засвоюються поступово, і їх освоєння дуже тривале. Одну і ту ж дію слід повторювати кілька разів, щоб рухи руки набули необхідної впевненості. Тільки
поетапні ускладнення завдань дають хороший результат — практичну основу
творчості. Тому, виконуючи перші замальовки і начерки рук, не потрібно вдаватися у деталі, а сама постановка рук натурника повинна бути без складних
перспективних скорочень.
Всі завдання рисунка верхніх кінцівок виконуються під чітким керівництвом викладача. Він ставить живу модель, освітлює її так, щоб максимально
виявити особливості конструкції та форми рук. Як додатковий матеріал використовуються скелет людини та гіпсовий зліпок кисті руки (екорше), з яких
виконуються замальовки. Таке завдання допомагає краще зрозуміти форму
верхніх кінцівок, але композиційно це складно. На аркуші паперу необхідно
розташувати: частини живої моделі руки, анатомічні малюнки скелета, зображення гіпсового зліпка кисті руки (екорше). Це привчає до композиційного
розташування на аркуші всіх елементів майбутнього рисунка. Якщо студент
не справляється з композицією аркуша, викладач повинен підказати, як правильно вирішити завдання.
На заняттях студії «Вечірній малюнок» здобувачі також ознайомлюються
з конструктивною основою руки — плечовим поясом та верхньою кінцівкою.
Рука людини — дуже складний механізм і містить різні кісткові важелі, які зв'язані між собою з'єднаннями (суглобами різних типів).
Особливу увагу слід приділити пластичній організації форми верхньої кінцівки, яка, в основному, формується з урахуванням рухів плеча, передпліччя
та кисті, незважаючи на те, що лопатка та ключиця практично не зображуються. Але слід пам'ятати про цілісність всієї фігури, особливо плечового поясу
людини. Розуміючи конструктивну форму кисті, необхідно звернути увагу
на те, як вставлені кістки фаланг у п'ясток, особливо при побудові зігнутих
пальців. При цьому рисунок пальців виконується у контексті трактування
форми та пластики усієї кисті, і особливо важливо на цьому етапі звернути
увагу на характерні жести руки. У рисунку кистей рук важливо акцентувати
увагу на тих ділянках форми, які є максимально характерними для передачі
того чи іншого руху. Кисть руки потрібно будувати з визначення її положення
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у просторі, і якщо допущена помилка у зображенні «великої форми», то надалі доведеться багато переробляти. Коли встановлено пропорції та положення
плечової кістки, передпліччя і кистей рук, можна переходити до виконання
наступних стадій рисунка — уточнення деталей, але не забуваючи про цілісність форми.
Попереднє ознайомлення з анатомією плечового поясу та верхньої кінцівки,
основними пропорціями, зовнішніми конструктивними особливостями дозволить правильно її зобразити. Особливо корисно знати опорні точки кисті рук:
вони допомагають орієнтуватися під час конструктивної побудови.
Отже, у процесі рисування верхніх кінцівок необхідні знання основ пластичної анатомії, тому що внутрішня конструкція тіла людини є єдиним джерелом
вірного зображення його форми.
На заняттях у студії «Вечірній малюнок» здобувачі отримують певний пласт
знань та додаткові серйозні навички зображення кінцівок рук, ґрунтовну теоретичну, методичну та професійну підготовку.
Список використаних джерел:
1. Копейкин М. Рисунок кистей рук и стопы. Юний художник. 1988. № 10. С. 36–39.
2. Сухенко В. Академічний рисунок: підручник. Київ : Амадей, 2016. 232 с.
3. Федик З. Зображення кінцівок людини. Українська Академія мистецтва. 2015. Вип. 24. С. 81–89.
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ТРАДИЦІЙНІ І СУЧАСНІ СВЯТКОВІ КОМПОЗИЦІЇ
ЗАСОБАМИ ВЕЛИКОДНІХ ТЕХНІК
Початок ХХІ століття в освітньому середовищі спрямований на виховання
соціально активного підростаючого покоління, яке спроможне сприймати
й усвідомлювати загальнолюдські цінності і особливо духовні. Сучасний період становлення суспільства чекає особистість з розвинутою загальнолюдською культурою, художньо–естетичною та професіональною культурою, високою моральністю, соціальною відповідальністю та активністю, гуманністю.
Адже тому особливе значення має реформування вузівської підготовки, зокре-
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ма системи освіти у сфері мистецтва. Це зумовлює створення якісно нових підходів до підготовки висококваліфікованих спеціалістів у системі образотворчого, декоративного мистецтва.
Звернення до духовно–культурного скарбу українського народу є одним
із потужних засобів нашого самозбереження. Українське народне декоративно–ужиткове мистецтво несе в собі величезний художньо–творчий та мистецько–естетичний потенціал, який необхідно використовувати для формування
та розвитку національно зорієнтованої, творчо збагаченої, свідомо активної
особистості. Сприяти цим задумам повинна відповідна система навчання, виховання і творчого розвитку студентства.
Звертаючись до декоративно–ужиткового мистецтва як засобу мистецького
розвитку особистості, варто розглянути мистецтво української народної писанки, яке містить у собі величезні можливості формування та розвитку художньо–творчих і мистецько–естетичних знань, умінь та навичок для освітнього процесу спеціалістів у сфері образотворчого, декоративного мистецтва.
Розглядаючи мистецтво писанки, більш детальніше зупинимось на мистецтві створення традиційних і сучасних великодніх композицій.
Для традиційних великодніх композицій спершу виготовляли писанки або
крашанки. Наступним етапом було створення чисельних декоративних великодніх композицій, якими прикрашали домашню оселю. До народних традиційних прикрас належать ґердани. Ґердан має вигляд намиста трьох разків.
На найдовший нанизується сім писанок, на середній п'ять, а найкоротший має
три писанки. Кінці ниток з'єднують між собою та прикрашають китичками
з ниток, які гармонійно поєднуються з кольоровими орнаментальними композиціями писанок. Виготовити ґердани можливо й із більшої кількості писанок.
«Дзвони» — це прикраси, які виготовляли з трьох або п'яти писанок, кожна
окремо нанизувалася на ниточку, що на кінці мала китицю. У виробі всі ниточки зв'язувалися разом угорі.
У створенні «хреста» використовували дванадцять писанок із зображенням
хрестів. Пріоритетно тло писанок мало бути одного кольору. Необхідними
для виготовлення прикраси були два металеві дротики довжиною 30 см та чотири цупкі металеві дротики діаметром 2–3 мм і довжиною 40–45 см; чотири
довгі соломини або очеретини довжиною 40–45 см. На кожний м'який дротик
нанизували по 6 писанок та накладали їх навхрест під прямим кутом. Виходить хрест із 12 писанок. У соломини або очеретини вставляли цупкі дротини,
складали з них ромб із рівними сторонами, скріплювали нитками перетини
соломин. У ромб вставляли виготовлений хрест із писанок, закріплювали його
в кутах ромба.
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До Великодня під сволоками хат підвішували «голубів», виготовлених із писанок. Для тулуба використовували готову писанку. Голівку із дзьобиком, позначаючи очі, і шийку виліплювали із бджолиного воску. По боках писанки
робили отвори, в які закріплювали хвіст і крила, завчасно зроблені з паперу
(хвіст і крила складали «гармошкою–віялом» і краї прикрашали технікою витинанки). Хвіст і крила закріплювали розтопленим воском [6, 84–85].
Сучасні великодні композиції виготовляють, використовуючи традиційні писанки, а також дерев'яні, скляні, пластмасові, пінопластові або пташині
яйця, прикрашені бісером, паєтками, нитками, фарбами, тканиною, насінням.
Святкові композиції можуть мати форму і вигляд пташиного гнізда, виготовленого з гілок дерев із використанням пташиного пір'я, головним декоративним елементом яких є прикрашені яйця.
Найпростіша великодня декоративна композиція — це дерев'яне яйце, яке
оздоблене плетивом із бісеру або клаптиковою технікою. Для такого яйця виготовляється підставка, оздоблена у стилі оздоблення самого яйця [4, 118–142].
Популярними сьогодні є віночки з гілок берези, які оздоблені писанками
або яйцями з пінопласту. Такі віночки декоруються живими або штучними
квітами, частинами рослин, шовковими стрічками.
У створенні сучасних великодніх композицій нині абсолютно відсутні обмеження. Це вже стало своєрідним окремим мистецтвом виготовлення великодніх прикрас, де використовують різноманітні матеріали й техніки оздоблення
для створення різноманітних декоративних елементів.
Підсумовуюче вищесказане, необхідно зробити висновки про те, що мистецтво створення великодніх композицій базується на використанні і поєднанні
одночасно різноманітних технік, технологій і матеріалів, що розкриває необмежений простір для формування і розвитку художньо–творчих та мистецько–естетичних знань, вмінь і навичок особистості.
Список використаних джерел:
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2. Манько В. Взірці українських народних писанок. Львів : Свічадо, 2008. 42 с.
3. Манько В. Українська народна писанка. Видання друге, доповнене. Львів : Видавництво
«Свічадо», 2008. 90 с.
4. Савчук І. Українські писанки: традиційні та сучасні технології. Золота скриня. Українські
художні ремесла : практичний посібник / упоряд. Б. М. Терещук. Чернівці, 2007. С. 118–142.
5. Савчук І. Художні ремесла в школі. Навчально-методичний посібник для студентів
спеціальності «Трудове навчання». Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2007. С. 186–199.
6. Шевчук О. Великодня веселка. Київ : Дніпро, 2004. 128 с.

98

Кундеревич
Олена Вікторівна

Філософія культурно–мистецької освіти

кандидатка філософських наук,
доцентка кафедри філософії і педагогіки,
Київський національний університет
культури і мистецтв
ORCID: 0000–0001–7248–5033

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ: ФОРМУВАННЯ
КОМПЕТЕНЦІЙ ТА РЕФЛЕКСИВНОЇ ЗДАТНОСТІ ДО ДІЙ
Освіта, що базується на компетенціях, належить до певної системи навчання, оцінювання та академічної звітності. Загальна мета компетентнісного навчання базується на уявній гарантії, що учні набувають знання та навички, які
вважаються необхідними для успіху в школі, вищій освіті, кар'єрі та професійному житті. Якщо учні не відповідають очікуваним стандартам навчання,
вони зазвичай отримують додаткові інструкції, практики та академічну підтримку, що має допомогти їм досягти компетенцій або відповідності очікуваним стандартам.
П. Денбостелем та Х.–Ю. Ліндеманом запропоновано наступне розуміння
компетенцій: «Компетенція — це здібності, навички, знання, методи, відносини та цінності, які набуваються, розвиваються та використовуються в житті
людини» [1, 5]. Варто додати, що поняття компетенції також включає в себе
кваліфікацію. Розвиток професійних компетенцій передбачає рефлексивну
здатність до практичних дій.
Процес транслювання та трансформації знання в сучасному суспільстві
відбувається завдяки постійному становленню та формуванню компетенцій.
Розуміння інтегративного підходу до освіти полягає в розумінні широкого
контексту загальної мети суспільства, яку воно ставить до освітнього процесу,
до визначення кола тих професійних, предметних та світоглядних завдань, які
молодь вирішуватиме в майбутньому.
Головною метою якісної сучасної освіти є не накопичення інформації, а її розуміння. Часто система освіти може не встигати погоджувати свій зміст зі змістом наявної культури, але все ж таки має прагнути бути наближеною до неї
у різних творчих формах. Якщо навчання розгортається як процес творчості,
тоді й особистість збагачує свій досвід та світогляд саме у творчій взаємодії,
виступаючи не об'єктом, а суб'єктом навчального процесу.
Концепція інтегративного підходу до освіти полягає в об'єднанні соціальних, когнітивних та моральних навичок, що формуються в процесі навчання. Одним із прикладів цього підходу є концепція Е. Тергарта [3]. Він наголошує насамперед на максимальному наближенні освіти до практичного життя.
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Завдання педагогів за таких умов полягає у створенні бази для формування
досвіду учнів. А він має перевищувати інтелектуальну складову навчання,
сприяти різнобічному та гармонійному розвитку. Подібні концепції та підходи вирізняються орієнтованістю на діяльність та мають цілу низку специфічних характеристик.
По–перше, це активна життєва позиція, яка полягає в пробудженні розуміння своєї взаємодії зі світом як активного суб'єкта, а саме такого, що впливає
на розвиток світу своєю життєдіяльністю.
По–друге, це розуміння ролі вчителя–наставника, який у процесі навчання також навчається. Це забезпечується через постійне спілкування з учнями
та командну роботу.
По–третє, як сам вчитель–наставник, так і навчальний заклад має транслювати позитивну, досконалу у професійному та моральному сенсі модель ефективної взаємодії, діалогу. Тоді навчальний заклад стає справжнім прикладом
культурного осередку, «храмом науки» і т. п. Освітні цілі вчителів мають у такому разі справжній зв'язок із цілями учнів, а модель взаємодії дає багато можливостей щодо самостійності та самоорганізації учнів.
По–четверте, подібні моделі навчання орієнтовані на співпрацю учнів та вчителів, інших людей і довкілля, сприяють «соціальному навчанню». Через факультативні заходи та участь у соціальних проєктах, волонтерстві тощо формується суспільна мотивація учнів, а їх праця стає надбанням громадськості.
Також важливо зазначити, що навчання завжди відбувається в певних контекстах та навчальних ситуаціях, що пов'язані з майбутніми професійними
ситуаціями, тому кожний інтегративний освітній процес може вважатися ситуативним.
Г.–І. Мілер та Р. Арнольд вважають, що навчання, яке орієнтоване на дію, —
це навчання, яке можна описати циклами. Кожен цикл складається з чотирьох
фаз, а саме: передача ситуації запиту, самостійний продуктивний розвиток
під час індивідуальної та групової роботи, ситуація презентації та ситуація обговорення. Подібна структуризація навчання потребує використання різноманітних методів [2].
Творча взаємодія та цілісне проживання сьогодення, в якому не протиставляється інтелект та емоції, — це і є сутність концепції інтегративного підходу
в освітній діяльності. Інтегративна освіта, або навчання, орієнтоване на діяльність, передбачає, що учні отримують актуальну та своєчасну інформацію, яка
адаптована до їх індивідуальних потреб. Інтегративний підхід спонукає до розуміння того, яких саме навичок не вистачає учням. Вони ж у таких умовах ма-
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ють можливість бути захопленими актуальним змістом, який не викликатиме
розчарування та нудьги.
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СПЕЦИФІКА ОСВОЄННЯ ДИРИГЕНТСЬКО–ХОРОВИХ
ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Кожна професійна сфера, зокрема музична, на різних етапах розвитку адаптує досягнення інноваційних досліджень відповідно до своєї специфіки, створюючи таким чином нове освітнє середовище. Повною мірою це стосується
диригентсько–хорового профілю як складової музичної освіти, незважаючи
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на його прихильність до збереження сталих методів викладання й консервативного ставлення до нововведень. У сучасних умовах багато основних професійних освітніх програм вищої освіти зазнають певної трансформації насамперед із позицій виявлення ефективних можливостей дистанційного навчання
студентів, проведення навчальних занять із використанням відповідних дистанційних технологій. Звичні для традиційної мистецької освіти форми
навчання переформатовуються й підлаштовуються для роботи з гаджетами:
заняття з хорового диригування, постановки голосу, хорового класу відбуваються в online–режимі у форматі відеозапису; хорові партії здаються у формі
аудіозапису; складання модулів відбувається у формі презентацій, створених
за допомогою програми PowerPoint.
Ставлення до нових форм викладання неоднозначне, оскільки враховуються
численні проблеми, пов'язані не лише з консервативністю мислення, а й із цілою низкою суто фахових труднощів. Зокрема, сьогодні не існує універсальної
платформи чи ресурсів, де взаємодія музикантів–виконавців стала б можливою в online–просторі. Найчастіше викладачі змушені використовувати засоби, що забезпечують відео– та аудіозв'язок, в яких можливості і самі принципи
дії не можна, на нашу думку, вважати коректними для музичної співтворчості
педагога та студента, наприклад, у галузі вокально–хорового виконавства.
Як свідчить аналіз процесу професійної підготовки вчителя–музиканта, існують складності технічного характеру: неякісне чи застаріле обладнання, проблеми стабільності інтернет–сигналу, умови повсякденного побуту тощо, які
впливають на якість взаємодії викладача і студентської аудиторії.
В умовах сьогодення існує безліч програм для візуалізації, наприклад:
• Zoom, Google Meet, Skype, WhatsАрр — публічні сервіси, необхідні
для організації відеоконференцій через інтернет між комп'ютерами або
смартфонами;
• Viber — додаток, що дозволяє здійснювати безкоштовні дзвінки через
мережу Wi–Fi або мобільні мережі, а також передавати текстові повідомлення, зображення, відео та звукові повідомлення, документи і файли.
За допомогою цих програм можна не тільки дистанційно провести заняття,
але й передавати студентам матеріали для самостійного опрацювання (нотні
тексти, відео– та аудіофайли) [4].
У викладача та студентів є цілий інструментарій для діалогів, презентацій,
загальних обговорень індивідуальних повідомлень, що дозволяє швидко взаємодіяти та проводити заняття в різних варіантах, паралельно коригуючи
дії. Це надає викладачеві можливість вільного «маневрування» у практичних
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завданнях і теоретичних питаннях, що дозволяє робити процес викладання
рухомим, «підлаштованим» під певну аудиторію.
Напевно, важко уявити сучасний освітній процес підготовки хорового диригента без звернення до пошукового інтернет–сервісу, який надає можливість
знайти інформацію будь–якого формату (нотний матеріал, аудіо– та відеозаписи, інформаційні дані, вивчення, освоєння та застосування знань та навичок хорової роботи на прикладах видатних музикантів і музикантів–педагогів світового рівня різних країн та історичних періодів в умовах, наприклад,
перегляду та аналізу майстер–класів, відкритих лекцій, творчих лабораторій
і майстерень тощо). Сучасний студент у контексті вивчення диригентсько–хорових дисциплін не може обійтися і без використання комп'ютерних програм
(Windows Media player, PowerPoint, Software, Finale або MuseScore тощо).
Однак і література для вивчення хорового диригування поступово оновлюється завдяки інноваціям: створюються інтерактивні музичні словники та енциклопедії, поповнюється база електронної нотної бібліотеки, розширюється
кількість музичних каналів YouTube, розробляються можливості залучення
в online–режимі до шедеврів вітчизняного та світового виконавського мистецтва тощо. Студенту може бути важко зорієнтуватися у такому стрімкому збагаченні інформаційного потоку. Тут важливу роль відіграє викладач, котрий
за допомогою впровадження у навчальний процес сучасних інноваційних
технологій спрямовує пошук студента у необхідне русло, навчає здійснювати
відбір інформації, логічно вибудовувати пошук, проявляючи критичне мислення та творчу інтуїцію [3].
Складності дистанційної освіти полягають у тому, що у музикантів, на відміну, наприклад, від політологів, освіта має опору на практику. Можна досконало вивчити біографії композиторів або правила інтонування акордів, але
це не допоможе навчитись співати чи диригувати хоровим колективом. Водночас викладач повинен контролювати процес всебічно — чути що та як студент
співає і диригує, бачити всю фізіологію процесу (чи не піднімає диригент плечі, чи має потрібну округлу форму кисті тощо). Науковці змушені констатувати, що сучасні ресурси не повною мірою пристосовані до якісного відтворення
диригентських жестів як студента, так і викладача. Крім того, затримка сигналу через різну швидкість інтернету не завжди дозволяє домогтись ансамблю
у виконанні хорових творів під аудіоакомпанемент концертмейстера. Обмежений візуальний контроль за діями студента не дозволяє викладачу контролювати дрібні, але професійно значущі деталі постановки диригентського апарату. Звичайного смартфона тут буде недостатньо — бажано мати кілька якісних
веб–камер і не менш якісні мікрофон і динаміки, які не спотворять якість зву-
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ку. У студента виникає необхідність самостійно робити відеозапис власного
диригування на смартфон. Викладач аналізує отриманий відеозапис студента,
його диригентську манеру і в онлайн–зустрічі висловлює конкретні навчальні
зауваження або ж записує для студента фрагменти власного диригентського
виконання. Звичайно, відеофіксація потребує часу і додаткових зусиль, проте
вона надає реальну практичну можливість для вдосконалення мануальної техніки студента.
Дистанційне навчання, об'єктивна необхідність якого виникла останнім часом, характеризується багатьма проблемами та протиріччями. Багато науковців, педагогів–музикантів висловлюються не на користь дистанційного формату музично–освітнього процесу загалом та процесу формування професійної
готовності вчителя–музиканта зокрема. Натомість слід утвердитися у думці
про те, що багато аспектів змісту професійної підготовки вчителя–музиканта, зокрема навчальні дисципліни диригентсько–хорової підготовки, цілком
можуть реалізовуватися в дистанційному форматі. При цьому слід насамперед акцентувати увагу на тих розділах дисциплін, які пов'язані з набуттям,
накопиченням, інтерпретацією певних музично–теоретичних знань, які дозволяють студентам — майбутнім вчителям–музикантам — виконувати різноманітні завдання, пов'язані з аналітичною діяльністю, зокрема зі здійсненням
музично–теоретичного аналізу хорових творів тощо.
Вважаємо, що сучасна музична освіта, зокрема освоєння студентами диригентсько–хорових дисциплін, має орієнтуватися на інноваційні технології. Наразі існує можливість збереження попереднього педагогічного досвіду з одночасним подальшим його розвитком та збагаченням засобами дистанційного
навчання. Не викликає сумніву вдале комбінування традиційних методів навчання з новітніми професійно значущими технологіями дистанційної диригентсько–хорової освіти.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ:
ІНФРАСТРУКТУРНИЙ ВИМІР
Сучасна музична освіта країни перебуває на перехідній стадії, що супроводжується трансформацією та модернізацією освітніх стратегій, які спостерігаються на всіх щаблях і рівнях музично–освітнього простору. Зміни спостерігаються як у компетентнісному контенті, змістовому наповненні робочих
та навчальних програм, так і в керунку запровадження інноваційних методик
і методів у сучасні педагогічні практики, поглибленому розвитку професійних навичок Soft Skills та Hard Skills, їх суголосності європейським освітнім
стандартам, інтеграцією в Болонський процес. Світоглядно–гуманітарний вимір нинішньої системи освіти, в тому числі й музичної, актуалізував особистісно–орієнтований вектор, спрямований на різнобічне розкриття духовного,
морально–етичного та емоційно–психологічного потенціалу вихованця.
Інноваційний курс музично–мистецької освіти сьогодення позначився
й на царині інфраструктури, зокрема, її розвитку та ресурсному наповненні.
З одного боку, відбулась децентралізація освіти, яка привела до зростання автономії та повноважень окремих навчальних закладів. З іншого боку, перехідне становище едукаційного процесу спостерігається у стихійному та експериментальному впровадженні окремих положень пакета освітніх реформ.
Якщо аплікувати поняття інфраструктури, яке авторка з позиції музично–
мистецьких параметрів трактує як «ту чи іншу структуру музичного життя
соціуму, визначений тип організації музичної освіти та концертно–театраль-
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ного життя суспільства, обумовлений певними суспільними пріоритетами філософсько–естетичного виміру» [1, 7] на нинішній етап функціонування музично–освітніх інституцій, то тут спостерігаються наступні тенденції:
• координованість модернізаційних тенденцій музично–мистецької освіти з реальними потребами учасників навчального процесу, їх причинно–наслідковий взаємозв'язок;
• функціонування розгалуженої системи музично–мистецьких освітніх
інституцій, від початкової ланки, до найвищої, яка відзначається ієрархічними та структурно–організаційними особливостями;
• плідна діяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти (НАЗЯВО), яке здійснює контролюючі та регуляторні функції та
є одним із органів управління і у сфері музично–мистецької освіти;
• наближення попередньої триланкової системи музичної освіти «музична
школа — училище — консерваторія» до стандартів європейської музично–освітньої парадигми, що виявляється як у перейменуванні установ
(училищ — у коледжі, консерваторій — у музичні академії, музично–педагогічних факультетів — у інститути музичного мистецтва та ін.), так
і в появі нових освітньо–кваліфікаційних рівнів (замість спеціаліста —
бакалавр та магістр), наукового ступеня доктора філософії PhD (замість
кандидата мистецтвознавства), запровадженні системи кредитів ECTS,
вільному виборі навчальних дисциплін, академічній мобільності та ін.;
• поява низки приватних шкіл та студій музично–мистецького спрямування (приміром, у Києві — музичних шкіл «Music Land», «Heaven
Talent School», «Maestro Music», Музичної Академії «DoMiArt», сімейної
музичної студії для дітей та дорослих «Грати легко» та ін., «Мистецької
школи «Східні мистецтва»», у Львові — альтернативної музичної школи
«MUZcool», музичних шкіл «YOLO. Медійні проекти», «Vedel School»,
«Ilkiv School», мистецького центру «FoRa», вокальних студій «I sing»,
«Golden Voice» тощо, у Чернігові — приватної школи музики «DIEZ»,
у Луцьку — центру розвитку «SVITLYNKA» та багато інших), іноді у вигляді мережевих структур, які відповідають актуальним потребам сьогодення. Принагідно можна спостерігати ще одну тенденцію сьогодення,
яка полягає в найменуванні англійською мовою нещодавно відкритих
закладів освіти, в тому числі й музично–мистецьких;
• оскільки в часи пандемії коронавірусної хвороби COVID–19 домінуючу
позицію посіли дистанційні форми навчання, у вітчизняному освітньому просторі з'явились музичні онлайн–школи («MusCraft», «Adagio»
та ін.), які вносять свою лепту у інфраструктурне наповнення ниніш-
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нього музично–едукаційного середовища. Як зазначила дослідниця
Н. Хміль, «необхідною є подальша модернізація відповідної нормативно–правової бази і розробка національних стандартів для встановлення
вимог до якості й надійності хмарних технологій в Україні. Перспективним є вивчення особливостей створення персоналізованих навчальних
і наукових середовищ за допомогою хмарних технологій і можливих
способів їх застосування в процесі фахової підготовки студентів» [2, 134];
• зростання потреби у відкритті при навчальних закладах концертних
майданчиків, творчих територій відкритого простору, а також сучасних освітніх та наукових хабів з якісним програмним забезпеченням, які
б слугували платформою для вдосконалення практичних навичок, розвивали вміння «працювати в команді», стали осередками міжкультурної
та міжнаціональної освітньо–наукової комунікації.
Отже, трансформаційні процеси музично–мистецької освіти сьогодення
позначаються і на її інфраструктурній компоненті, яка, з одного боку, характеризується європейсько–зорієнтованими освітніми стандартами, а з іншого, —
глибоко закорінена у особливостях та традиціях національної системи музично–мистецького виховання та навчання.
Список використаних джерел:
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ФОРМУВАННЯ САНІТАРНО–ГІГІЄНІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Перед закладами вищої освіти ставиться основне завдання по підвищенню
рівня підготовки майбутнього педагога до професійної діяльності. Виконання поставлених пріоритетів перспективного розвитку освіти вимагає подальшого вдосконалення діяльності закладів вищої освіти, зокрема: впровадження
багатоступеневої системи навчання, сумісної з європейською; створення інноваційних структур у закладах вищої освіти; розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти й науки; переорієнтація системи вищої освіти на вироблення компетентностей, характерних для кількості спеціалізацій, під час
професійної діяльності; впровадження системи підвищення рівня педагогічних працівників, а зокрема, підготовки майбутніх педагогів.
Суспільство ставить нові вимоги до майбутнього педагога, який повинен
мати глибокі моральні цінності, чітку громадянську позицію, сформовану систему цінностей і переконань, бути готовим до творчого розвитку та самовдосконалення, а також здійснювати професійну діяльність на високому рівні.
Тому, крім формування гармонійно–розвиненої особистості, необхідно приділити увагу формуванню професійної компетентності у майбутнього фахівця.
Цю необхідність можливо реалізувати через впровадження концептуальних
підходів до професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом оновлення цілей і змісту педагогічної освіти
на основі діяльнісного підходу та особистісної орієнтації, актуалізації компетентнісної парадигми з урахуванням міжнародного досвіду для інтеграції освітнього простору відповідно до європейських вимог.
Проблемі підвищення рівня якості та ефективності підготовки майбутнього
учителя трудового навчання та технологій у системі вищої освіти приділяли
увагу багато педагогів–дослідників. У працях науковців О. Корця, В. Сидоренка, В. Сташенка, С. Ткачука та ін. охарактеризовано проблему підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технології із врахуванням нових вимог
освіти для формування нової української школи. Акцент на формування про-
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фесійних компетентностей у майбутніх вчителів трудового навчання та технології під час освітнього процесу в закладах вищої освіти зроблено в працях
Д. Кільдерова, В. Сташенка, О. Федорової та ін. Над проблемою щодо формулювання компетентностей у вчителя трудового навчання та технології працюють М. Анісімова, М. Курача, І. Осіпова та ін.
Науковці О. Антонова, І. Зимня, Л. Кравченко, О. Соколюк та ін. досліджують проблему формування здоров'язберігаючої компетентності з акцентом
на дотриманні санітарно–гігієнічних норм як на важливому компоненті попередження професійних захворювань.
Процес професійної підготовки майбутнього педагога полягає у дотриманні
педагогічної системи, яка забезпечує ефективне впровадження педагогічних
умов для освоєння знань, умінь та навичок професійного розвитку особистості
з метою формування професійних якостей. Освітній процес підготовки майбутнього учителя трудового навчання та технологій полягає в повноцінному
опануванні всіх елементів готовності до професійної діяльності в системі закладів освіти з повноцінною можливістю застосування інноваційних педагогічних
технологій та підходів до формування санітарно–гігієнічної компетентності.
Процес підготовки полягає у створенні умов для повноцінного формування у здобувача освіти комплексу знань і навичок під час професійної діяльності по формуванню соціально–активної особистості, що впродовж життя
дотримується і керується загальнолюдськими та культурно–національними
цінностями. У вирішенні нагальних і перспективних потреб виробництва
у кваліфікованих фахівцях рівень підготовки напряму залежить від рівня науково–технічного, соціального прогресу, що були б професійно мобільними,
мали б різнобічні професійні й загальноосвітні знання, уміння та навички
[1, 17].
Особливу увагу необхідно приділити елементу процесу професійної підготовки майбутнього учителя трудового навчання та технологій, який забезпечує ефективне формування санітарно–гігієнічної компетентності. Підвищення рівня готовності майбутнього учителя трудового навчання та технологій
можна досягти завдяки комбінуванню елементів освітнього середовища закладу вищої освіти для стимулювання учасника освітнього процесу опановувати
новий матеріал та поглиблювати отриманий як виконання умови підготовки
до професійної діяльності в закладі загальної середньої освіти.
Праці дослідників І. Андрущук, Д. Ступак, К. Дурай–Новакова та ін. дозволяють виокремити основні компоненти процесу підготовки майбутнього
учителя трудового навчання та технологій, а саме мотиваційний, когнітивний
та діяльнісний [5, 16]. Де мотиваційний компонент — це інтегрована якість
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особистості, яка характеризує формування власних професійних санітарно–
гігієнічних знань для науково–педагогічної діяльності та професійно–важливих якостей і здібностей з актуалізацією потреби в самоактуалізації і саморозвитку особистості [2, 22].
Ціннісні орієнтації мотиваційного критерію передбачають встановлення
конкурентоспроможності майбутнього педагога. Науковець A. Кір'якова [3]
вказує на цінності як на особливі форми ставлення кожної особистості до оточуючої дійсності. А ціннісні орієнтації передбачають можливість особистості
повноцінно орієнтуватися у системі ідеальних та матеріальних цінностей.
Такий підхід дозволяє повною мірою формувати конкурентоспроможного
педагога із цілком визначеним ставленням особистості до обраної професії.
Результат взаємодії зовнішніх та внутрішніх мотивацій педагога передбачає
формування суб'єктивної санітарно–гігієнічної цінності, яка наповнена такими складовими, як гігієнічне навчання і виховання, гігієнічне будівництво
й обладнання освітніх закладів, гігієна фізичного виховання і спорту та інше.
Це дозволить майбутньому педагогу вивчати особливості взаємодії організму
людини із навколишнім середовищем для застосування гігієнічних нормативів, вимог, стандартів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров'я.
Не менш важливе значення має формування у майбутніх педагогів когнітивного компонента, що формується під час теоретичної і практичної підготовки. Професійні знання передбачають теоретичну і практичну підготовку.
Наповнення санітарно–гігієнічного елементу передбачає освоєння знаннями
з організації й регулювання життє– та здоров'язберігаючої діяльності для повноцінного збереження фізичного, соціального, психічного і духовного здоров'я, як власного, так і тих, хто поряд.
Діяльнісний компонент готовності до формування санітарно–гігієнічної
компетентності дозволяє встановити рівень вмінь і навичок, якість і рівень
розвитку, котрі забезпечують високий рівень підготовки педагога. На думку
відомого педагога В. Сухомлинського, уміння і навички є тим фундаментом,
що дозволяє формувати основу освітнього процесу. Без розвитку операційної
сфери неможливий, на його думку, прогрес навчання [6]. Елементами діяльнісного компонента є сформовані гностичні, санітарно–гігієнічні, організаційно–комунікативні та методичні вміння.
Показники діяльнісного компонента полягають в умінні організовувати
та формувати санітарно–гігієнічну компетентність, вміння підвищувати в учнів рівень санітарно–гігієнічних знань, моделювати та використовувати різні
форми та методи санітарно–гігієнічної компетентності, здійснювати рефлексію санітарно–гігієнічних знань.
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Готовність майбутнього учителя трудового навчання та технологій до професійної діяльності в закладах середньої освіти, на нашу думку, складається
із професійних знань, професійних умінь і професійних навичок із певним
професійним досвідом. Для професійної діяльності майбутнього учителя
трудового навчання та технологій важливими є бажання працювати за спеціальністю; розуміння сутності та значущості узагальнених набутих професійних умінь у професійній діяльності; постійний розвиток особистих здібностей; накопичення творчого потенціалу особистості, її активність; прагнення
до самореалізації у професійній діяльності; рефлексія професійного досвіду
відповідно до набутого рівня сформованості узагальнених професійних умінь
та навичок.
Структурні компоненти готовності до формування санітарно–гігієнічної
компетентності є основними елементами для встановлення педагогічних умов,
які потрібно впроваджувати в освітній процес закладу вищої освіти під час підготовки майбутнього учителя трудового навчання та технологій.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
Сучасне українське суспільство переживає непростий період історичного
розвитку, що характеризується глибокою кризою політичних, економічних
і духовних сфер суспільного життя та водночас становленням державності.
Актуальним питанням сьогодення для кожної людини, кожного громадянина
та держави в цілому є перебудова суспільства, вдосконалення його на підвалинах цивілізованості і культури. У період трансформаційних змін, коли людина втратила надійні підстави для самопізнання та самовизначення, звернення
до явища культури як основи людського способу буття набуло провідного людиноутворюючого чинника. Представники філософії, соціології, психології,
культурології намагаються показати, що саме через культуротворчу діяльність
людини можливий розквіт цивілізації. Виходячи з теоретичної, практичної
та наукової актуальності цього наукового дослідження, автори ставлять перед
собою мету показати сутність культури як предмета філософської рефлексії,
що існував упродовж всієї історії філософської думки, і подати його як цілісність, базуючись на системному підході до вивчення культури як цивілізаційного процесу.
Важливим чинником формування філософії освіти є саме її соціокультурна теорія. Культура є самоорганізуючою системою і прагне до результату
на базі інформаційних програм. Ці інформаційні програми існують у вигляді людського досвіду, систем освіти, виховання, науки, а у більш глибинній
формі — це генетично закодовані спадкові програми біологічної популяції,
умовно–рефлекторні моделі дії організму, тобто програми діяльності, які
функціонують як біосоціальні, отже, вони скеровані на пристосування до прогнозованих умов майбутнього [2, 100]. Генеральна властивість будь–якого вияву культури — бути специфічним засобом людської діяльності як у контексті становлення особи, так і універсальним засобом суспільного життя. Отже,
важливо розглядати культуру як адаптаційний засіб і засіб людської активної
діяльності, тоді стануть зрозумілими зміст і функції систем виховання, освіти
і науки, які визначає соціокультурна теорія [3].
Соціокультурна теорія прагне також визначити мету і засоби виховання,
освіти і науки як культуротворчих складових загального соціокультурного
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процесу, або, як інколи визначають суспільствознавці, процесу суспільного
життя. І тут є простір для загальних філософських концепцій і спеціальних
філософських дисциплін — філософії права, філософії політики, філософії
освіти і науки, які розглядають світ у галузевому вимірі і в локальних — субрегіональних, національних, міжрегіональних та інших вимірах. Філософія
визначає мету суспільної системи, враховуючи минуле, сучасність суспільства,
його потреби та інтереси у майбутньому [1, 9].
Водночас культурологічний підхід не є універсальним, і його пізнавальна
цінність страждає від еклектизму розуміння сучасної культури (дехто називає
це «поліфонією», «мозаїчністю» і т. д.). Але навіть у такому стані культурологічний підхід дає можливість застосувати досить ефективні гуманітарні підходи і методи до аналізу суспільств, їх освітніх і наукових систем. Усі ці гуманітарні пізнавальні технології охарактеризувати неможливо, але дві провідні
тенденції в них ми назвемо: а) ностальгічна, коли увесь комплекс методологічних підходів працює на апологію втраченого Золотого Століття духовності
(під яким розуміється довільно обраний період минулого); б) оптимістична,
коли відстоюється теза про кінець ідеологічного розколу культур, про недоречність прогнозів про духовний Апокаліпсис, і людство виходить на новий
духовний обрій — посткультури, яка набуває риси глобальності, планетарної
культурної взаємодії [3]. Безумовно, є ознаки того, що світ, а разом із ним світова культура, національні і локальні культури пережили кризу і мають перспективи, які визначаються в межах філософії модерну (а деякими дослідниками і в межах філософії постмодерну) [3].
«Революційні» постмодерністи наводять деякі фактори як доказ соціокультурної кризи сучасних суспільств і усієї цивілізації, які нібито принципово
відрізняють сучасну культуру від усіх відомих попередніх зразків культури:
нова швидкість передачі інформації та нові обсяги аудиторії, які охоплюються
інформаційним потоком; культура втрачає ознаки елітарності і стає масовою;
тексти та інша інформація спрощуються, стають усе більш доступними, освіта стає все більш поверховою; змінюється сама основа матеріальної культури
(важлива роль відводиться саме природним ресурсам — енергоносіям); докорінно змінюється структура інтелектуального товару (актуальнішими стають
інформація та спеціальні послуги — реклама, розваги, інтернет); відбувається
перетік інтелектуалів до комерційних сфер, особливо в мас–медіа, рекламу,
спеціальні сфери послуг.
Таким чином, філософія освіти в Україні прагне висвітлити не тільки фундаментальні педагогічні ідеї, які ефективні в системі освіти, а й зв'язок цих ідей
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із соціальними та культурологічними потребами громадянського суспільства
та інтересами держави.
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ЕСТЕТИЧНА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
Родове поняття «культура» є багатовимірним. Воно виникло лише у ХVІІІ
столітті, і саме з цього часу світ культури став визначатися як світ людини.
У такому контексті людина не протистоїть світові, а стає його центром, гармонізує з ним, наповнює навколишнє середовище красою і сенсом. Втім, сьогодні це твердження може піддаватися справедливій критиці, оскільки все більш
очевидним є те, що людина дегуманізує цей світ, свідомо чи несвідомо руйнує
світ добра і краси. Така руйнація вже негативно відбивається на існуванні людини і ще більше може відбитися на прийдешніх поколіннях. Особлива роль
педагога у цій царині полягає в тому, що саме він покликаний гуманізувати
цей світ, формувати почуття прекрасного і піднесеного в учнів та студентів,
утверджувати своєю діяльністю Благо, Істину, Красу.
Своєрідність української культури базується на розмаїтті її конкретних виявів (у мові, піснях, віруваннях, дизайні тощо). Про це переконливо писав видатний релігійний діяч Іван Огієнко: «І який бік ми не взяли, ми скрізь побачимо, що саме народ наш виявляє себе окремим, своєрідним народом, народом
з самостійною культурою» [1, 21]. Водночас учений доводив, що українська
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культура не лише розвивалася у тісному взаємозв'язку із загальнолюдською,
особливо західноєвропейською культурою, а й здійснювала значний внесок
і вплив на культуру інших народів. Становлення і розвиток української культури, зазначав мислитель, відбувалися у вкрай тяжких умовах: «Шлях той
не вів тихим гаєм, не йшов квітчастими луками, — шлях нашого народу завше
був тернистим шляхом, важкою хрестною путтю, тим шляхом, що вів окривджений народ наш на Голгофу» [2, 4].
Одним із найбільш поширених й усталених визначень поняття «культура»
є наведене в «Енциклопедії освіти»: «Культура — це система програм людської
діяльності, поведінки і спілкування людини для зміни та удосконалення суспільного життя в усіх його основних виявах» [3, 439].
Сьогодні категорія «культура», згідно зі своїми сенсами і розумінням, розглядається: як форма одночасного буття і спілкування різноманітних культур;
вияв детермінації і самодетермінації індивіда; знаходження «світу вперше»;
джерело і розвиток духовності; об'єктивація особистісного начала в людині
та інше [4, 289–290]. Оскільки детальний аналіз цього поняття вже здійснено
багатьма філософами, науковцями (О. Белік, В. Бенін, Г. Васянович, Х.–Г. Гадамер, Г. Гегель, І. Зязюн, Е. Ільєнков, М. Каган, В. Келле, В. Межуєв, І. Огієнко,
Г. Філіпчук, К. Ясперс та ін.), а також зважаючи на те, що воно не є предметом
нашого дослідження, то перейдемо безпосередньо до сутності і змісту дефініції «естетична культура особистості педагога».
Категорії «сутність» і «зміст» не є тотожними. Сутність визначає головне, закономірне, необхідне, вона становить глибинну основу явища, а саме — естетичної культури педагога. У цьому розумінні естетична культура особистості
педагога є одним із найважливіших показників духовності, інтелігентності, моральності. Вона виступає не лише засобом і результатом розвитку сприйняття
оцінок, почуттів, поглядів, отже, свідомості особистості в цілому й естетичної
свідомості зокрема, а й як чинник активізації її творчого потенціалу. На відміну відсутності, зміст охоплює не лише головне, а й другорядне, окремі риси,
деталі, певні особливості явища. У цьому сенсі зміст є ширшим, багатшим сутності, хоча сутність є глибшою. Різноманітні елементи, що становлять зміст
естетичної культури особистості педагога, умовно можна поділити на субстанційні та функціональні.
Субстанційні елементи естетичної культури утворюють її основу. До них
відносяться її цінності, норми й принципи, а також певні установи, громадські, релігійні організації, які забезпечують не лише виробництво цінностей
естетичної культури, а й їх збереження, трансляцію, засвоєння. Безумовно,
що в цьому ряду закладам освіти, педагогам закономірно належить провідне
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місце, оскільки саме вони є найбільш активними носіями естетичної культури
не лише серед учнів та студентів, а й у більш широкому форматі — загальносуспільному.
Функціональні елементи естетичної культури особистості педагога стосуються передусім формування у вихованців світоглядних аспектів (естетичних
почуттів, поглядів, смаків, установок, ідеалів тощо). Тому закономірно, що естетична культура особистості педагога виконує такі головні функції: інформаційно–пізнавальну, яка пов'язана з реалізацією її знань у навчально–виховному процесі; ціннісно–орієнтаційну, пов'язану з реалізацією естетичних
переконань; діяльнісно–вольову, що визначає соціально–творчу спрямованість
естетичної культури; комунікативно–регулятивну, яка виступає як модель
емоційної і нормативної саморегуляції поведінки і діяльності особистості. Організаційно–дидактична й виховна функції передусім передбачають створення естетичного культурно–освітнього середовища, особливо — мікросередовища, у якому найбільше перебуває вихованець.
Як доводять науковці (І. Зязюн, В. Кудін, С. Мельничук та ін.), В. Сухомлинський розглядав естетичну культуру педагога як духовну основу його життя
і як невід'ємний компонент його педагогічної майстерності. У структурі естетичної культури вчителя він виокремлював три основних компоненти: духовно–споглядальний, науково–самоосвітній і практично–конструктивний [5, 8].
Духовно–споглядальний компонент включав у себе естетичне сприйняття,
естетичну оцінку педагогічних явищ і процесів, естетичні уявлення, поняття,
судження. Учений і геніальний освітній практик вважав цей компонент першим кроком сприйняття і розуміння краси, основою естетичного виховання,
серцевиною естетичної культури вчителя.
До науково–самоосвітнього компонента він відносив естетичні судження,
смаки, ідеали, що сформовані у процесі навчання і самоосвіти. Тут В. Сухомлинський робив акцент на необхідності теоретичної підготовки вчителя в галузі естетики й мистецтвознавства, необхідності постійного розширення і вдосконалення знань шляхом самоосвіти.
Практично–конструктивний компонент В. Сухомлинський вбачав у створенні вчителем культурно–освітнього, естетичного середовища для навчання
і виховання учнів, отже, використання і створення нових естетичних можливостей природного, соціального і духовного середовища, навчальної і виробничої діяльності, побуту, спілкування в художньо–виховному процесі. Усі ці
три структурні компоненти естетичної культури педагога мають бути тісно
взаємопов'язаними у його діяльності і суб'єкт — суб'єктивних відносинах. Варто зазначити, що рівень художньої культури визначається не тільки кількістю
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прочитаних книг чи частотою відвідування театрів, музеїв, скільки якісною
стороною: глибиною розуміння тієї інформації, яка міститься в творі мистецтва. Отже, у процесі аналізу художньої культури важливо враховувати не тільки кількісний аспект спілкування особистості педагога з мистецтвом, які стали
предметом зацікавлення особистості; вивчення продуктивності впливу мистецтва на духовний світ особистості.
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РОЛЬ ПРЕДМЕТА «СТИЛЬОВА ГАРМОНІЯ»
В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Одна з головних тенденцій сучасної теорії музики та гармонії пов'язана
з їх історизацією та стильовим підходом. Метою гармонії, однієї з базових музично–теоретичних дисциплін, є вивчення акордів, їх сполучень, здобуття навичок гармонізації музичних прикладів та гармонічного аналізу. Оскільки закономірності музичного співзвуччя відображають стильові особливості певного
історичного періоду, актуалізується їх вивчення саме в цьому контексті. Тому є
необхідним розширення традиційних завдань предмета «Стильова гармонія» .
Курс гармонії у вищій школі, як правило, зосереджує увагу на класичному
періоді. Однак окреме вивчення правил гармонічної мови тільки цього часу
не дає повного розуміння цілісної стильової картини, залишаючи питання
гармонії усіх епох поза увагою. У цьому ракурсі є неможливим визначити єдині правила застосування акордів, оскільки вони є індивідуальним та неповторним засобом виразності для композитора чи окремого періоду. Таку проблему
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вирішує стильовий підхід до вивчення гармонії, що передбачає розгляд історичних, композиторських стилів, національних шкіл, їх характерних акордових зворотів.
Зміст курсу стильової гармонії, його методичні прийоми розглядаються
у музично–педагогічній та музикознавчій науці зарубіжжя. Зокрема, Ю. Холопов, автор близько 1000 робіт гармонії, наголошував на художньо–практичному спрямуванні предмета. У підручнику «Гармония: Теоретический курс» [10]
він аналізує художні прийоми музичних творів різних стилів, композиторів,
практичні завдання та пояснення до них. «Лекции по гармонии» Т. Бершадської [1] висвітлюють теоретичні питання крізь призму історичного огляду європейського мистецтва. Зокрема, другий розділ праці присвячений саме цій
проблемі. В. Девуцький у роботі «Стилистический курс гармонии» [3] розкриває особливості гармонічної мови композиторів XVI–XVII століть, класичної
та романтичної доби, ХХ століття, а також гармонію джазу. Лекційний матеріал посібника доповнюється методичними рекомендаціями. О. Сізова [8] розглядає як історично–стилістичні питання, що стосуються модальної гармонії,
так і дає рекомендації щодо аналізу гармонічної музики цього періоду, а також
доповнює додатком із нотними текстами IV–XVII століть. «Гармонічний стиль,
у визначенні автора, розуміється як сукупність типологічних особливостей музичної мови, що характеризує систему звуковисотних відношень та виражається у використанні визначеного кола виразових засобів» [8, 5]. Праця Л. Сисак
«Практичні поради гармонії» [9] містить практичні поради для гармонізації
акордових зворотів, розглядає опорні тези теоретичного матеріалу, а також доповнює їх відомостями з історії стилів.
Незважаючи на те, що стильова гармонія, як і історія музики та аналіз музичних творів, досліджує категорії стилю, жанру, форми, вона є самостійною дисципліною, що розглядає теорію гармонії крізь призму еволюційного процесу, зосереджує увагу на поняттях гармонії, тональності, діатоніки, хроматики,
акорду, функціональності в історичному та композиторському аспектах. Стильовий підхід передбачає викладення матеріалу у хронологічному порядку,
а саме розгляд гармонії Середньовіччя, Відродження, Класицизму, Романтизму, різних напрямків ХХ століття та відповідно модальну, класичну, хроматичну, атональну системи. Лекційний матеріал курсу повинен містити загальну
характеристику епохи, її періодизацію, характеристику в інших видах мистецтва, аналіз гармонічного стилю в цілому та композиторського зокрема. Такі
інформаційні аспекти доповнюються аналізом художніх зразків, метою яких
є наочний розгляд важливих елементів музичної мови. Наприклад, при вивченні зразків західноєвропейської музики добарокового періоду варто звер-
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тати увагу на особливості різних ладів, гармонічну систему багатоголосся.
Опора на тональність у бароковій музиці вимагає розгляду лінійної основи
гармонічних послідовностей. Також разом із вивченням нотних зразків варто
звертати увагу на розвиток слухового досвіду студентів, що допоможе сформувати цілісну гармонічну картину визначеного історичного періоду.
Окрім зазначених форм роботи, доцільними будуть конструктивні вправи.
Наприклад, студентам пропонується створити власні мелодичні моделі. Така
форма роботи передбачає прийом стилізації характерних жанрових, ладових,
акордових фактурних прийомів окремої епохи чи композитора.
Отже, метою стильової гармонії є формування у музикантів цілісного уявлення про стильову еволюції гармонічної системи, розуміння особливостей
епохи, специфіки жанру, характерних мелодичних інтонацій, акордових зворотів. Таким чином, стильовий підхід наближує теоретичний предмет до художньої музичної діяльності.
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ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ ДЕКОРАТИВНОГО
МИСТЕЦТВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У сучасних умовах глобалізації відбувається зміна морально–ціннісних орієнтирів, нівелювання усталених стереотипів мислення. Виникнення нових
субкультур, хаотичний пошук нових ідеалів призводить до знецінення універсальності української культури, втрати національної своєрідності та самобутності. Народні художні ремесла і промисли, які традиційно представляють матеріально–духовну культуру, нині активно еволюціонують, підлаштовуючись
під вимоги художнього ринку, актуальної для сьогодення індустрії туризму
тощо.
У наукових дослідженнях зазначається, що на ринку праці першість належить фахівцям, які мають творче мислення, вміють успішно працювати в різних професійних галузях, мають мотивований інтерес до самовдосконалення
та саморозвитку, адекватну особистісну і професійну самооцінку, націленість
на результат. Фахівці в галузі декоративно–ужиткового мистецтва (ДУМ) нині
є затребуваними у різних сферах. Існує потреба у викладачах мистецьких
шкіл (за видами навчальних дисциплін), викладачах початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, керівниках самодіяльних об'єднань
прикладного та декоративного мистецтва, керівниках аматорських колективів
(за видами мистецтва), художниках народних художніх промислів, художниках декоративного розмалювання, а також художниках, які володіють виконавською майстерністю на професійному рівні.
У цьому контексті актуальною стає проблема професійної підготовки студентів — майбутніх фахівців декоративного мистецтва, здатних проявити себе
у різних сферах професійної діяльності. Водночас важливо визначитись, якого
саме фахівця ми хочемо отримати — чи майстра, який вміє виконати у матеріалі виріб, чи художника, здатного працювати не стільки за готовими проєктами, скільки виконувати їх самостійно, спираючись на власний досвід, досвід
попередніх поколінь і розвинений художній смак.
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Сучасні освітні стандарти спрямовані на формування нової дидактико–компетентнісної моделі освіти, покликаної вирішити протиріччя між вимогами,
що висуваються державою, суспільством, роботодавцями до якості освіти,
та освітніми результатами. Поняття компетенції є одним із ключових у сучасних наукових дослідженнях та освітніх практиках. Компетентність становить
інтелектуальний та особистісно зумовлений досвід соціально–професійної
життєдіяльності людини, заснований на знаннях. Провідними компонентами
професійної компетентності художника декоративного мистецтва ми визначаємо: мотиваційно–ціннісний, когнітивний, практичний, індивідуально–
психологічний, особистісний.
Мотиваційно–ціннісна сфера надає художньо–творчій діяльності спонукаючої сили та сенсу конкретним цілям і діям. Найбільшу цінність становлять
професійні мотиви, які зумовлюють усвідомлену потребу в пізнанні та освоєнні різних видів мистецтва, матеріалів і технологій їх оброблення для ефективного здійснення професійної діяльності в галузі ДУМ.
Керівними для оволодіння професійною компетенцією художника декоративного мистецтва є знання творів образотворчого та декоративно–ужиткового мистецтва, теорії народного мистецтва, специфіки його художньо–образної
мови, основ академічного рисунка, художнього конструювання, формоутворення і проєктування та освоєння техніки і технології художньої обробки матеріалів. Навчання ДУМ передбачає реалізацію виховної та освітньої функцій,
що відображається: по–перше, у формуванні під час навчання високих естетичних потреб і розуміння сутності гармонії в природі та мистецтві; по–друге,
у засвоєнні техніки та технології художньої обробки декоративних матеріалів
(метал, деревина, текстиль, кераміка тощо), а також спеціальних предметів
(рисунка, живопису, композиції, теорії та історії мистецтв тощо), що ефективно формують творчу особистість художника декоративного мистецтва.
Індивідуально–психологічний компонент професійної діяльності відображає здатність самостійно набувати нових знань і навичок, уміння оцінювати
результати роботи, розвиток власної творчої індивідуальності, усвідомлення
попереднього досвіду, спрямованість на саморозвиток і самоорганізацію. Особистісний компонент полягає в усвідомленні власних здібностей та можливостей, бажанні займатися декоративно–ужитковим мистецтвом, задоволенні
від професійних занять. Таким чином, професійна компетенція як засіб здійснення професійної діяльності передбачає вирішення низки завдань, зокрема,
засвоєння знань і формування вмінь, для яких характерні системність, усвідомленість та міжпредметність.
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Інтеграція міжпредметних зв'язків як дидактична умова підвищення ефективності освітнього процесу передбачає «взаємопроникнення структурних
елементів різних галузей знання, що супроводжується зростанням їх узагальненості та комплексності, ущільненості та організованості» [1, 15]. Ключовими
моментами поняття інтеграції виступають «будь–які раніше розрізнені елементи», «об'єктивні передумови їхнього об'єднання», «процес об'єднання цих
елементів», «ціле як результат інтеграції» [3, 35].
Інтеграційна природа декоративно–ужиткового мистецтва передбачає здатність об'єднувати різні елементи (дисципліни, компоненти) в єдине, стійке
ціле (систему), що дає змогу розширити творчі можливості та сконструювати
щось нове. Мова йде не про «механічне» об'єднання довільно взятих елементів,
а про діалектичне узагальнення аналітично виокремлених і вивчених сторін
об'єкта. Інтеграційна природа ДУМ надзвичайно різноманітна [2, 21]. Вона
включає різні види діяльності, що підпорядковані загальній меті та є вирішенням низки специфічних завдань: розвиток сприйняття, уяви та мислення, засвоєння теоретичних знань у галузі гуманітарних, соціальних та економічних
наук, набуття практичних умінь у художньо–творчій діяльності. За допомогою
багатосторонніх міжпредметних зв'язків якісно, на новому рівні вирішуються
завдання навчання, розвитку та виховання здобувачів вищої освіти, закладається фундамент для комплексного підходу в навчанні та дидактичної умови
підвищення ефективності освітнього процесу.
Інтегративний підхід до навчання, підвищуючи активність самостійної роботи студентів, забезпечує формування системних знань та умінь як професійної компетентності, що впливає на формування цілісного світогляду студентів
та дає змогу майбутньому художнику декоративного мистецтва вирішувати
складні багатоаспектні завдання у художньо–творчій діяльності. Інтеграційний механізм реалізується через такі етапи освітньої діяльності: внутрішньопредметне узагальнення та систематизація, що спрямоване на формування загальних знань та умінь; міжпредметне перенесення засвоєних знань
і сформованих умінь; творче застосування здобувачами знань та умінь, сформованих у власній професійній діяльності, що сприяє засвоєнню нових знань
і способів дій. Перенесення не має бути механічним, наприклад, використання
будь–якого поняття однієї дисципліни під час вивчення іншої може супроводжуватися взаємопроникненням наукового й художнього знання в художньо–
творчій діяльності, а також добір значущих для конкретної ситуації наукових
і художніх методів.
Серед загальних методів вивчення зазначених дисциплін ми виокремлюємо:
метод від абстрактного до конкретного, метод аналогій; методи емпіричного
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аналізу, синтезу та узагальнення, порівняльний аналіз на основі принципу історизму; методи аналітичної та художньо–творчої діяльності.
Накопичення наукових знань і практичних навичок зумовлює розвиток
творчих здібностей та зорової пам'яті, умінь спостерігати та аналізувати навколишню дійсність.
На нашу думку, ефективними організаційно–педагогічними умовами формування у майбутніх художників декоративного мистецтва професійної компетентності є: спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток
мотиваційно–ціннісного, когнітивного, практичного, індивідуально–психологічного та особистісного компонентів професійної діяльності; побудова змісту освіти на основі взаємодоповнюваності дисциплін, єдності цілей, завдань
і вимог, міжпредметних зв'язків, що відіграють важливу роль у підвищенні
теоретичної та практичної підготовки студентів; організація процесу самоосвіти студентів, що сприяє формуванню мотивації до пізнавальної діяльності,
самовдосконалення та саморозвитку.
Таким чином, формування професійної компетентності забезпечить підготовку конкурентоспроможного, затребуваного фахівця в галузі декоративного
мистецтва, здатного реалізовувати свій потенціал у нових соціально–культурних умовах, створювати високохудожні зразки духовно–матеріальної культури, опановувати традиційні та сучасні засоби, методики та технології втілення
художньо–образного проєктування виробів предметного середовища.
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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ
АНТИУКРАЇНСЬКОГО ГРАФІЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ
Сучасний дизайнер, опанувавши базовий професійний інструментарій, застосовує його в напрямку розробки якісної реклами, художнього просвітництва та пропагування творчості. Одночасно з позитивною для суспільства діяльністю база знань для практичної реалізації завдань та розуміння специфіки
роботи можуть бути спрямованими на виконання замовлення чи візуалізації
власного, не завжди конструктивного бачення певної проблеми та розповсюдження на інформаційних платформах графічного представлення, свідомо
чи несвідомо направленого на зневагу, приниження та ворожнечу між певними соціальними групами чи народами. Переважно це роботи, наповнені сенсами, які або досить контраверсійні, досить суперечливі в сучасному суспільстві, або відверто спотворені абсолютним відхиленням від доказових фактів.
Ця проблематика стосується таких аспектів, як: 1) розуміння самого дизайнера того, що та для яких цілей він створює; 2) розуміння реципієнта, який
отримує інформацію через візуальне графічне представлення, що саме транслює повідомлення та для яких цілей створено; 3) навмисне спотворення інформації, яку транслює автор графічним представленням відповідно до мети
діяльності; 4) навмисне спотворення отриманої інформації через візуальне повідомлення. В цій ситуації для запобігання свідомого (чи несвідомого) використання дизайнера як інструмента інформаційної пропаганди, створення правдивої та конструктивної візуальної комунікації необхідно удосконалювати
надання знань, умінь та навичок критичного мислення в закладі вищої освіти.
Формування навичок критичного мислення на всіх рівнях освіти сприяє покращенню соціальної комунікації та запобіганню дезінформації, яка провокує на конфлікт та ворожнечу, в тому числі національну. Одним із цих рівнів
є бакалаврат чи його еквівалент, оскільки на цьому рівні студент вже має базові знання після закінчення загальноосвітньої школи. Згідно з пунктом 1 статті 17
Закону України «Про освіту», де зазначається, що «Метою вищої освіти є здо-
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буття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань» [2], враховуючи виклики гібридних війн,
зокрема України з російською федерацією, актуалізується питання модернізації сучасної культурно–мистецької освіти. Наша мета за допомогою прикладів антиукраїнських графічних представлень на всесвітньо відомій соціальній
інтернет–платформі Pinterest висвітлити важливість і необхідність у закладі
вищої освіти створювати відповідні до вимог інформаційного простору умови формування професійних та загальних знань, умінь, навичок критичного
мислення, базових компетентностей, насамперед інформаційної компетентності, що полягає, зокрема, в умінні розвінчувати міфи та уникати поширення
деінформації.
Інформаційна ера характеризується впливом технологій на політичні, економічні, релігійні та воєнні протистояння. Політичні лідери на особистій сторінці в Twitter, Facebook, YouTube та ін. можуть розпочати агітаційну кампанію або схиляти до насильницьких дій, що може мати наслідком блокування
їх акаунтів (для прикладу — блокування сторінок Д. Трампа [7]). Однак вплив
на масову свідомість здійснюється і в соціальних мережах розважального характеру. Одна з таких мереж — це Pinterest, що налічує 11 мільйонів користувачів зі всього світу та об'єднує людей, які обмінюються різними творчими
ідеями шляхом збереження візуальних закладок. Попри задеклароване творче
спрямування ресурсу, він активно використовується як елемент просування
принизливих для України наративів російською пропагандою. З великої кількості одноманітних візуальних повідомлень антиукраїнського спрямування
ми обрали графічні представлення, які мають спільну ідею, стилістику, колористичне рішення, зображення знаків і сюжет.
Антиукраїнське графічне представлення з платформи Pinterest під назвою
«country humans ukraine» (рис. 1). Візуальне втілення України — це силует
дівчини з дитячими рисами обличчя, яке жовто–синього кольору. Дівчина
зі зв'язаними руками та подряпинами на ногах стоїть на колінах у футболці
з російським триколором. Традиційний український вінок нерівно висить,
рвані штани, погляд та зморщені брови транслюють відчай. Вся жестуальність
силуету направлена на благання сторонньої допомоги. Сюжет ідентичний
із тими, які лунають із федеральних телеканалів країни–агресорки — «Понівечена країна в образі дівчини благає сильну та впливову старшу країну допомоги. Принижена, в подряпинах, вона навіть одягла футболку з триколором
і вже готова стояти на колінах». Ідея і значення в сучасному історичному контексті полягають у тому, що «не треба відходити від старшого брата чи сестри»
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(з гендером російські пропагандисти досі не визначилися). Це зображення
є погрозливим попередженням та застереженням, що не варто тримати курс
у бік європейської інтеграції, інакше «будете стояти на колінах». Також дитячі
риси у дівчини можуть бути натяком на інфантилізм та ментальну несформованість, нерозуміння своїх дій та їх наслідків. Наведений приклад, як і два
наступні, транслює: 1) До кого ще залишається звертатися, як не до «сестри»;
2) Відвертий натяк на погрозу — «будете стояти на колінах».
Антиукраїнське графічне представлення з платформи Pinterest без назви
(рис. 2). Перед нами, як і в першому прикладі, Україна — це силует дівчини
з жалісно піднятими бровами в традиційному віночку, але стрічки кольору російського прапора. Персоніфікована Україна з жовто–синім кольором обличчя вже зображена не одна, а в оточенні теж дівчини та хлопця, обличчя яких
також кольору російського прапора. Дівчина щось малює в смугастому гольфі з натяком на причетність до морського флоту та фуражці, посередині якої
якір без козирка, таку фуражку ще у 1811 році було введено Російською імперією як повсякденний головний убір. Хлопець у білому гольфі, шапці–ушанці
з радянською зіркою, в руках в нього кружка червоного кольору з графікою
двоголового орла. На столі статуетка корабля. Сюжет роботи дуже простий:
дівчина–Україна обслуговує на кухні Росію, яку персоніфікують хлопець та дівчина. Вони розглядають на своєму столі, як стоїть корабель. Ідея і значення
в сучасному історичному контексті цієї роботи — анексія Криму і натяк на капітуляцію України в цілому.
Антиукраїнське графічне представлення з платформи Pinterest під тегами
«#Countryhumans #Ukraine #Russia» (рис. 3). В образі України дівчина в білій
сорочці з елементами вишивки та квітами на голові і хлопець у шапці–ушанці
з радянською зіркою, в руках хлопця скалка. Обличчя обох традиційно в кольорі прапорів країн, образи яких вони втілюють і відіграють у представленому сюжеті. Біля дівчини напис — «так не честно», біля хлопця — «хвать».
У дівчини очі, брови, губи транслюють невдоволеність та злість, у хлопця, навпаки, риси обличчя виражають спокій. Сюжет полягає у невдоволенні дівчини, що їй доводиться бути в обіймах того, хто їй зовсім неприємний. Хлопець,
зі свого боку, міцно обіймаючи, тримає скалку, демонструючи силу і владу —
можливо, це відсилка до відомої російської приказки «Бьет, значит любит».
Логіку пропагандистів важко зрозуміти, оскільки зазвичай використовуються
зручні і всім зрозумілі образи і мотиви. Ідея і значення в сучасному історичному контексті — анексія Криму, захоплення східної частини України, невмотивована військова агресія. Подібного змісту графічні представлення почали масово тиражуватися незадовго до та вже після вторгнення Росії в Крим
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та на територію Луганської і Донецької областей. За ключовими словами,
наприклад, «Countryhumans; Ukraine; Russia», їх можна знайти за допомогою
будь–якої пошукової системи, також ці картинки розповсюджені в групах соціальних мереж, зокрема, присвячених новоствореним бойовим угрупуванням.
Ці зображення спотворюють історичне обличчя України, деформують уявлення про її історію та культуру, ображають честь і гідність українського народу.
Вирішити питання, чи є релевантними розглянуті інформаційні повідомлення, чи варто дизайнеру погоджуватися виконувати замовлення, змістом
якого є спотворення реальності, нам допоможе, як свого часу визначив Д. Дьюї,
критичне мислення — «активне, наполегливе та ретельне обміркування будь–
якого переконання або ймовірної форми знань на засадах, що їх підтримують,
та подальших висновків, до яких вони ведуть» [1].

Рис. 1. Антиукраїнське графічне

Рис. 2. Антиукраїнське графічне

представлення з платформи

представлення з платформи

Pinterest під назвою «country

Pinterest без назви автора [6].

humans ukraine» [4].

Рис. 3. Антиукраїнське графічне представлення з платформи Pinterest
під тегами «#Countryhumans #Ukraine #Russia» [3].
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Враховуючи інформаційні реалії в суспільстві (в тому числі загрози та наслідки інформаційної війні, що стала початком збройної агресії та військового
вторгнення росії в Україну), сучасний заклад вищої освіти повинен бути інтероперабельним до викликів епохи глобалізації, в тому числі культурної.
Одним із наслідків культурної глобалізації Джеймс Паул [5] виокремлює
«…поширення ідей, значень та цінностей у світі з розширенням та збагаченням
культурних стосунків». Ніби ця теза звучить у позитивному контексті — комунікація та обмін ідей у світі, але не все так просто і однозначно. На прикладі
антиукраїнських графічних представлень, де автори або не мають достатніх
професійних та загальних знань, або навмисно спотворюють знаково–символічну систему, яку транслює візуальне повідомлення, бачимо необхідність
критично мислити, з обережністю споживати інформацію, фільтрувати пропагандистські меседжі, що сіють агресію та ворожнечу.
Заклад вищої освіти — це та установа, яка передусім має необхідність впроваджувати в навчальні програми критичне мислення як окрему дисципліну,
що надасть базові знання, уміння, навички, — на рівні отримувача інформації
та спеціалізовані конкретні знання, уміння, навички — на рівні професійних
компетентностей вже для створення і транслювання певної інформації (вербальної, візуальної, паравербальної та ін.). Ці знання, уміння, навички випускника закладу вищої освіти є своєрідним показником якості установи, що готує
фахівців різних спеціальностей, які при цьому є не лише гарними професіоналами, але й особистостями, здатними бути носіями та творцям цінностей.
Формування критичного мислення випускника закладу вищої освіти в Україні
нині — це запорука існування держави, умова розвитку її інтелектуальної еліти, формування зрілого громадянського суспільства, а в час військової нападу
росії — гарантія перемоги України.
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ІННОВАЦІЇ ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС:
ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ЕІ
Сучасний освітній процес орієнтований на інновації та зміни, адже створення умов для повноцінного розвитку молодої людини є одним із орієнтирів сучасної української школи. Враховуючи те, що процеси, які відбуваються
в суспільстві, впливають на життєдіяльність особистості молодої людини та паралельно генерують певні обмежувальні моменти щодо її розвитку [1].
Науковці та освітяни сьогодні в активному пошуку нових шляхів модернізації освіти і розглядають важливість розвитку емоційного інтелекту в процесі
навчання, що дає можливість формування емоційної сфери молодої людини,
а в майбутньому — вплинути на рівень відповідальності професіонала, міжособистісні відносини, рівень емоційно–вольової регуляції [2].
Запропонований Дж. Майєром та П. Саловей термін «емоційний інтелект»
[4] у своїй основі має теорію соціального інтелекту вчених Г. Айзенка, Е. Торндайка, Д. Векслера, Дж. Гілфорда [5]. На сучасному етапі вченими вирізняються три напрямки: І) ЕІ як сукупність особистісних рис (К. Петрідес, Е. Фернхем), ІІ) когнітивних здібностей до розуміння, усвідомлення та управління
емоціями (Дж. Майєр, П. Саловей), ІІІ) поєднання особистісних рис та когнітивних здібностей ( Р. Бар–Он, Д. Гоулман).
Представлені в сучасних наукових джерелах класичні моделі емоційного інтелекту, такі як модель здібностей, модель особистісних рис і змішана модель,
покладені в основу розробленої нами теоретичної моделі емоційного інтелекту старшокласника, що пролягає в площині загального інтелекту як окремо
взята психологічна категорія, яку варто розглянути системно, із залученням
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методологічних доробок різних освітніх підходів: генетичного, інформаційного, регулятивного, соціокультурного, процесуально–діяльнісного, феноменологічного, функціонально–рівневого тощо.

Рис. 1. Структурно–функціональна модель емоційного інтелекту старшокласника.

Теоретична структурно–функціональна модель емоційного інтелекту старшокласника є проєкцією традиційних трьох моделей (модель здібностей,
модель особистісних рис і змішана модель) та поєднує в собі емоційний, когнітивний, адаптаційний і регулятивний компоненти з відповідною структуризацією [3].
Беручи за основу теоретичну модель, можна виснувати, що на розвиток ЕІ
старшокласників значно впливає формування світогляду, ціннісних орієнтацій, де визначальним фактором є емоції та переживання, спрямовані на осягнення власного оточення, соціуму в цілому, побудову проєкції власних перспектив.
Між структурними показниками емоційного, когнітивного, регулятивного та адаптаційного компонентів теоретичної структурно–функціональної
моделі розвитку емоційного інтелекту старшокласника існує зв'язок: кореляційними зв'язками пов'язані когнітивний та адаптаційний, емоційний і регулятивний компоненти, адаптаційний та регулятивний компоненти теоретичної моделі. Залучення факторного і кореляційного дозволяє спроєктувати
8–факторну модель розвитку емоційного інтелекту старшокласника. Ця мо-
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дель охоплює когнітивно–фізіологічний, навчальний компоненти, аналізує
настрій, вольову саморегуляцію, емпатію, емоційну врівноваженість, здатність
до управління власними та чужими емоціями. Ці показники підлягають розвивальному впливу шляхом залучення психолого–педагогічних засобів.
Ефективне використання потенціалу психолого–педагогічних засобів навчально–виховного процесу освітнього закладу може значно вплинути на розвиток ЕІ старшокласників.
Список використаних джерел:
1. Ананьев В. А. Основы психологии здоровья. Санкт–Петербург : Речь, 2006. 384 с.
2. Зарицька В. В. Необхідність розвитку емоційного інтелекту особистості в процесі
підготовки до професійної діяльності. Вісник Одеського національного університету. 2010.
№ 16. С. 12–24.
3. Могиляста С. М. Психолого–педагогічні засоби розвитку емоційного інтелекту
старшокласників. Київ, 2021. С. 248.
4. Mayer J. D., Salovey P., Caruso D. R. The ability model of emotional intelligence: principles
and updates. Emotion Review. 2016. Vol. 8 (4). Р. 290–300. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/
1754073916639667.
5. Thorndike E. L. Intelligence and its use. Harper's Magazine. 1920. P. 227–235. URL: https://
www.gwern.net/docs/iq/1920-thorndike.pdf (дата звернення: 19.02.2022).
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ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ І ХОРЕОГРАФІЇ
Істотні зміни, що відбуваються останнім часом у системі мистецької освіти,
вимагають перегляду існуючої теорії і практики підготовки вчителів музичного мистецтва та хореографії. Актуальність цієї проблеми визначається багатовекторністю їх діяльності в різних мистецьких закладах, системністю набуття
знань і практичних навичок та сучасними технологіями навчання у закладах
вищої педагогічної освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що модернізація мистецької освіти, на думку науковців, залежить від забезпечення змістової та методичної наступності на всіх етапах навчання (Г. Ніколаї), створення організаційно–методичної системи, спрямованої на підвищення якості навчання
студентів мистецьких спеціальностей (А. Козир), розроблення та впровадження сучасних методологічних підходів у практику підготовки вчителів музичного мистецтва та хореографії (О. Щолокова, О. Реброва).
Обґрунтування філософського рівня методології підготовки вчителів музики і хореографії є важливими, зважаючи на думку І. Зязюна, що педагогіка —
це філософія освіти, а педагог — це і філософ, і вчитель, і вихователь. Відомий
вчений наголошував, що «педагогіка — найзагальніша філософія підходів
щодо навчання і виховання, і розвитку … Вона розглядає смисл педагогічної
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діяльності, місце освіти в культурному універсумі життя, розуміння людини
як ідеалу освіченості тощо» [3, 323–333].
Не можна не погодитись із думкою В. Пилипчука, який наголошує, що важливість філософського обґрунтування педагогічних феноменів змушує пильніше прислухатися до філософів, які осмислюють не стільки педагогічні
проблеми з позиції глибинних філософських традицій, а й відображають універсальні схеми, загальні властивості, взаємозв'язки, закономірності розвитку
всіх педагогічних явищ і процесів. На думку вченого, «„філософський апарат“,
що дозволяє подібні теоретизування, й буде тим засобом, який дасть можливість педагогам–„філософам“ долучатися до мудрості власне основ педагогіки» [5, 9].
Філософський рівень методології підготовки вчителів музики і хореографії
становлять системний, культурологічний, аксіологічний та акмеологічний
підходи. Дослідження професійної підготовки вчителів музики і хореографії
як складної структурної і багаторівневої системи зумовлює необхідність використання в якості методологічної основи системного підходу. Цей підхід
є провідним у багатьох наукових дослідженнях, орієнтуючи вчених на вивчення складних педагогічних систем як цілісних об'єктів, зокрема часткових
елементів у їх взаємозв'язках та відносинах (І. Блауберг); розкриття цілісності
об'єкта і механізмів її забезпечення (Є. Юдін); аналіз «розчленованої» цілісності (Ю. Бабанський), враховування її зв'язків і відносин з оточенням (М. Ярмаченко).
У практиці підготовки вчителів музики і хореографії використання системного підходу є вкрай актуальним, що підтверджує низка висловлювань відомих науковців:
• мистецька освіта в умовах педагогічного університету повинна будуватись у вигляді цілісної науково–методичної системи, яка спроможна модернізувати концептуальні, змістовно–структурні та організаційно–технологічні ідеї (О. Щолокова);
• роль вчителя музики у процесі шкільного навчання і виховання є непересічною і унікальною; його підготовка у вищих навчальних закладах
освіти потребує цілеспрямованого, виваженого й чітко систематизованого підходу (О. Шрамко);
• мистецька освіта повинна будуватись і розвиватись як цілісна система
(Г. Падалка).
У більш вузькому сенсі використання системного підходу дає можливість
розглянути окремий музичний текст як підсистему системи вищого порядку,
наприклад, композиторської або виконавської творчості [6, 719].
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Аналіз практики підготовки вчителів музики і хореографії засвідчив необхідність оновлення та перебудови змісту навчальних дисциплін із метою надання йому системності та структурованості, яка сприяла б набуттю цілісних
знань, умінь і навичок, зокрема навичок (soft skills), які на сьогоднішній день
є найважливішими для вчителя мистецьких дисциплін [8]. У межах системного
підходу це досягається двома шляхами. Перший, починаючи від вивчення цілісного системного об'єкта (професійна підготовка) — до аналізу її структури
(окремі її напрями та предметне забезпечення), тобто дослідження від загального до часткового. Другий шлях — це розгляд елементів та аналіз структури
професійної підготовки з подальшим поєднанням їх у систему, що відповідає
характеристикам цілісного системного об'єкта.
Відповідно до системного підходу професійна підготовка розглядається як сукупність наступних складових: мета, суб'єкти педагогічного процесу
(викладач і учні), зміст, методи, форми і засоби навчання і виховання. Отже,
використання cистемного підходу дозволяє з'ясувати інтегративні системні
властивості та якісні характеристики професійної підготовки вчителів музики і хореографії, що уможливлює її якісне оновлення та модернізацію. Таким
чином, системність професійної підготовки вчителів музики і хореографії
не викликає сумнівів. Вона має специфічний характер внаслідок особливості
її предмета, а також особливостей його опанування — цілей, методів і засобів
їх досягнення та передбачуваних результатів.
Філософське осмислення професійної підготовки вчителів музики і хореографії вимагає орієнтації на культурологічний підхід. Дослідники відзначають, що педагогіка, обравши цей підхід, повинна розглядати педагогічні події
та явища крізь призму культурних норм життя і культурних цінностей. Відповідно до теорії Е. Бондаревської, культурологічний підхід розглядає освіту
як культурний процес, у середовищі якого всі складові наповнені людським
змістом, а особистість проявляє свою індивідуальність, здатність до культурного саморозвитку і самовизначення. Крім того, в контексті культурологічного підходу становлення особистості вчителя «знаходиться у прямій залежності з процесами її етнічної і культурної ідентифікації» і «має спрямовуватись
на формування її як людини культури, яка, створюючи культуротворче естетико–розвиваюче середовище своєї професійно–педагогічної діяльності, сама
збагачується в ході цього процесу у професійному, художньо–естетичному
та особистісному плані» [4, 97].
На думку науковців, застосування цього підходу може стати потужним дієвим засобом морального, естетичного виховання молоді, сприяє розвитку
соціальних навичок (soft skills), оскільки дозволяє залучати учнів до різних
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видів художньої творчості: літературної, музичної, образотворчої, сценічної,
хореографічної [7, 236]. В такому контексті культурологічний підхід зумовлює
ставлення до викладача як посередника між учнем і культурою, який здатний
ввести його до світу культури; відношення до освіти як культурного процесу,
що включає особистісні змісти, співробітництво і діалог його учасників; творчість і діалог як засіб розвитку людини культури [2, 25].
Серед методологічних засобів, на яких ґрунтується дослідження професійної підготовки вчителів музики і хореографії, особливе місце належить аксіологічному підходу, реалізація якого висуває підвищені вимоги до особистості
вчителя, висуваючи на перший план такі якості, як гуманістична особистісна
позиція, відповідальність за своїх вихованців, ефективність власної педагогічної діяльності, переконаність у виборі професії та орієнтація на професійні
цінності та цілі [2, 345]. Відзначимо, що в основі педагогічної аксіології лежить
усвідомлення сенсу та цінності людського життя, навчання і виховання, освіти
та педагогічної діяльності.
Включення феномену цінностей до методології професійної підготовки вчителів музики і хореографії дає можливість по–новому розглянути її когнітивну
і виконавсько–творчу складові. Будучи тісно пов'язаними з особистістю вчителя, з його інтелектуальним, а через мистецтво із творчим і духовним потенціалами, такий підхід посилює значення основних цінностей і стимулює появу
нових ціннісних установок. Впровадження аксіологічного підходу в практику
підготовки вчителів музики і хореографії забезпечує усвідомлене ставлення
до виконавської діяльності, забезпечує оволодіння виконавськими уміннями
і навичками, спрямовує на ціннісне розуміння виконавського мистецтва в контексті світової художньої культури.
Підсумовуючи сказане, можемо констатувати, що філософське осмислення
професійної підготовки вчителів музики і хореографії передбачає застосування системного, культурологічного та аксіологічного підходів. Системний підхід дозволяє розглядати професійну підготовку вчителів музики і хореографії
як цілісне утворення зі структурними, генетичними і функціональними зв'язками; культурологічний — орієнтує розвиток особистості майбутнього вчителя на засвоєння вже існуючих у суспільстві цінностей культури і створення
нових; аксіологічний — передбачає засвоєння цінностей музичного і хореографічного мистецтва, що вмотивовує майбутніх вчителів на гармонійне входження у професійне середовище.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО
МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ–ПІАНІСТІВ
Гуманізація освіти як один із основоположних принципів системи вищої педагогічної освіти в сучасній Україні передбачає актуалізацію проблеми формування творчої особистості. Розкриття потенційних можливостей та здібностей
майбутніх фахівців забезпечує мистецька, і зокрема, музична освіта у відповід-
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них формах навчання та виховання. Тому важливим напрямом сучасної вищої
музичної освіти виступає розвиток творчих якостей, серед яких особливого
значення набуває музичне мислення. Мислення є найвищою, властивою лише
людині здатністю. Доречно згадати відому формулу Рене Декарта — «Я мислю, отже, я існую». Про сутність мислення та його роль у житті людини писали
ще античні філософи (Геракліт Ефеський, Платон та ін.). Завдячуючи процесу музичного мислення, особистість здатна проникати у сутність мистецьких
явищ, встановлювати внутрішні механізми, зв'язки та закономірності музики.
Сутність мисленнєвої роботи полягає в оперуванні образами та поняттями,
у результаті чого створюються нові орієнтири.
Поняття «музичне мислення» міцно увійшло в науковий простір, і є безліч праць, що розкривають його сутність, але трактування зустрічаємо різне.
Вперше поняття «музичне мислення» починає використовуватись у музично–
теоретичних працях на межі XVIII і XIX ст. Дослідження німецького вченого
І. Гербарта можна вважати відправною точкою для тих, хто зробив помітний
внесок у подальше вивчення музичного мислення. І. Гербарт розглядав питання, пов'язані з розвитком емпіричного мислення, і не відокремлював музичне
мислення від сприйняття, вважаючи, що слухові відчуття та музичне мислення є двома якісними ступенями сприйняття.
Намагання вирішити проблему трактування музичного мислення пов'язано
з іменами таких вчених, як Е. Ганслік, Г. Ріман, О. Зіх, Е. Курт, В. Гельферт,
І. Гуттер та ін. Істотний внесок у розвиток теорії музичного мислення зробили дослідження Р. Мюллер–Фрайєнфельса. У його двотомному дослідженні
«Психологія мистецтва» висловлена думка про неприпустимість членування
естетичного почуття та раціонального пізнання; так само як переживання музичної форми неможливе без інтелектуального синтезу. Значним здобутком
у вивченні зазначеної проблеми стали концепції Б. Асаф'єва та Б. Яворського, праці Л. Виготського, Б. Теплова, Л Мазеля, А. Сохора, В. Медушевського
та ін. Зокрема, Б. Асаф'євим розкрито сутність інтонації як виразу змістовної
функції музики, а процес інтонування висвітлюється у всіх взаємопов'язаних
основних формах прояву мислення: композиторському, виконавському та слухацькому. Сприйняття, творчість та аналіз музики розглядається Б. Асаф'євим
не ізольовано, а як єдиний процес, в основі якого лежать загальні закони музичного мислення. Називаючи музику формою «образно–звукового відображення дійсності», Б. Асаф'єв підкреслював, що у створенні та сприйнятті її величезна роль належить як світові почуттів, так і інтелекту [5].
А. Сохор пропонує розглядати музичне мислення як вид художньої діяльності, що є єдністю відображення, творення і спілкування, властиві як композито-
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ру, виконавцю, так і слухачеві. З'ясувати сутність музичного мислення, наголошує М. Арановський, можна, лише виходячи з тих функцій, які воно виконує
як розумовий апарат, що забезпечує різновиди музичної діяльності. Цих різновидів три: створення музики, сприйняття, виконання [1]. При такому підході
музичне мислення постає як єднання трьох основних видів людської діяльності: відображення (узагальнення, оцінка та перетворення дійсності свідомістю
композитора), творення та спілкування. За твердженням В. Медушевського [6],
головний механізм музичного мислення полягає в зануренні в інтонаційну
суб'єктивність твору, що дозволяє проникнути в його внутрішній світ у процесах творчості, виконання та сприйняття. Інтонаційно мислити — значить
чути життя у звуках. Саме так у музиці здійснюється специфічний для мистецтва ефект художнього сприйняття, який в естетиці та мистецтвознавстві називають «перенесенням» і який однаково властивий композитору, виконавцю,
слухачеві. Це зумовлює існування музично–інтонаційної мови, бо все багатство музичних засобів, різноманітність елементів музики за своєю природою
інтонаційні.
Вважається, що мисленнєва діяльність має внутрішню й зовнішню форми.
Внутрішня форма — це створення інтерпретації музики; зовнішня — процес
виконання. У процесі виконання творів виникає нова реальність (індивідуальне прочитання музики — інтерпретація), і особлива роль тут належить особистості музиканта. Залежно від індивідуальності виконавця здійснюється варіативне розкриття образного змісту музики. Тобто знаковий текст авторського
твору містить поліваріантність його відтворення. Однак розкодування музики
має свої межі завдяки стійким стилістичним характеристикам [4, 70].
З огляду на креативну природу виконавської діяльності, її можна розглядати як один із найважливіших засобів формування мислення як музиканта–виконавця, так і вчителя мистецьких дисциплін. Навчання піаністів базується
на багатих традиціях, які були започатковані видатними музикантами попередніх епох: Ф. Бузоні, Й. Гофман, К. Ігумнов, Ф. Ліст, К. Мартінсен, Р. Шуман
та ін. Звернення до теоретичних праць відомих музикантів–піаністів дає змогу
всебічно розкрити зміст музичних творів. Повчальними для студента–виконавця є, зокрема, редакторські коментарі Ф. Бузоні, О. Гольденвейзера. Так,
у коментарях Ф. Бузоні до поліфонічних творів Й. Баха можна відслідкувати
взаємозв'язок структурно–синтаксичних і образно–тематичних елементів поліфонічної тканини твору, що тісно стикаються в цілому з пізнанням принципів розвитку тематичного матеріалу. О. Гольденвейзер вважав, що «у кожного
музиканта має бути своя „комора“ знань, свої дорогоцінні накопичення прослуханого, виконаного, пережитого. Ці накопичення наче акумулятор енергії,
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що живить творчу уяву». У «коморі» художника мають бути певні теоретичні знання: про стиль композитора, будову та структуру музичного твору, про
особливості гармонії та фактури тощо.
Творча самостійність майбутнього педагога–музиканта виявляється в особистісному ставленні до емоційно–образного змісту музичного твору, у самостійних пошуках художньо–образних засобів для передачі задуму композитора, в оригінальності інтерпретації та вирішенні художньо–виконавських
завдань. Основою майстерності в інтерпретаційній діяльності постає достовірність музичного тексту. Текст музичного твору — відкрита структура, зазначає
Б. Асаф'єв, яка має множинність варіантів його виконання. При цьому інтерпретаційна концепція виявляє себе в реальному звучанні лише як разовий,
а відтак один із можливих варіантів виконавського задуму [2].
Універсальний характер фортепіано дозволяє розширити індивідуальний
досвід виконавця, а саме — опрацювати велику кількість музичного матеріалу, значно підвищити інтерес до різних за стилістичними напрямками інтерпретацій. Одним із методів розширення досвіду виконавця є ескізне вивчення
музичного твору. Суть методу полягає в опануванні матеріалу, не доводячи
його до високого ступеня концертно–виконавської завершеності. Музиканту
достатньо в цілому охопити образно–поетичний замисел твору й отримати
художню уяву про нього, втілюючи цей замисел у грі на інструменті. Музичне мислення студента, який працює в ескізній манері, захоплене складною
аналітико–синтетичною діяльністю. Таким чином, створення виконавських
«ескізів» — найбільш результативний спосіб загального музичного розвитку
студента, при якому розширюється художній світогляд, збагачується музично–слуховий досвід, формуються основи музичного мислення [7, 174]. Науково–теоретичні підходи до проблем музичного мислення музикантів–педагогів у контексті фахової підготовки розкриваються у посібнику І. Гринчук
та О. Бурської «Проблеми музичного мислення: теорія методика розвитку» [3].
За визначенням авторів, розвитку музично–виконавського мислення сприяють:
• створення особливої музикоцентричної ситуації розвитку, центром
якої стає музичний твір, отже, музика як феномен, як художня реальність,
об'єктивна і самодостатня;
• стимулювання та розширення когнітивних можливостей студенів за рахунок метафоризації змісту предмета пізнання;
• формування музично–естетичної компетентності студента як особливої
інтуїтивної форми його актуальних знань;
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• створення атмосфери позитивної емоційної підтримки творчих виконавських спроб студента і використання «завуальованих» форм критики [3, 126]. Також педагогічними умовами продуктивності процесу
формування музичного мислення студентів можна визначити: спрямування фортепіанного навчання на активну позицію студента з опорою
на музичні вподобання; впровадження інтегративного підходу до навчання з урахуванням індивідуальних відмінностей студентів; орієнтація
на творчі досягнення, зразкові інтерпретації [4, 72].
Таким чином, формування музичного мислення студентів у процесі фортепіанного навчання є цілісним явищем, що забезпечує творчий розвиток, вдосконалення, сприяє покращенню виконавської та педагогічної майстерності.
Накопичений у цій галузі науково–методичний і практичний досвід сприятиме професійному розвитку студентів, допоможе оптимізувати процес підготовки до практичної діяльності в загальноосвітніх і мистецьких закладах освіти.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФАХОВИХ ЗНАНЬ
ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ–ХУДОЖНИКІВ
Ідея саморозвитку особистості є важливою у сучасних концепціях про людину, посідає ключові позиції в одному з найпотужніших напрямів сучасної
психологічної науки і практики, що інтенсивно розвивається, — гуманістичній психології. На теоретико–методологічному рівні вона розкрита в працях
вітчизняних (Г. Костюк, І. Бех, О. Газман, В. Зінченко, О. Киричук, Л. Кулікова
та ін.) і зарубіжних (Р. Ассаджіолі, Р. Бернс, А. Маслоу, А. Менегетті, Г. Олпорт,
К. Роджерс, Е. Фромм та ін.) дослідників.
Професійний саморозвиток майбутнього вчителя є важливою темою наукових досліджень психологів і педагогів: Г. Балл, Л. Виготський, Н. Кічук,
С. Рубінштейн, Б. Федоришин, І. Харламов та ін. Різні аспекти професійної
підготовки майбутніх учителів вивчали О. Абдуліна, Ю. Бабанський, Н. Гузій,
В. Кан–Калик, Н. Кузьміна, Н. Ничкало, О. Савченко, В. Сластьонін та ін.
Питання професійної підготовки майбутніх педагогів–художників досліджували Т. Батієвська, Н. Гатеж, А. Гордаш, О. Каленюк, О. Кайдановська,
О. Колоянова, С. Коновець, Ю. Мохірєва, М. Пічкур, Л. Покровщук, О. Смірнова, Г. Сотська, Т. Стрітьєвич, Т. Штикало та ін.
Саме у контексті підготовки педагогів мистецького профілю проблема
професійного саморозвитку постає особливо гостро. Адже такому вчителю
необхідно мати значний обсяг знань, умінь та навичок із фахових та психолого–педагогічних дисциплін, бути ознайомленим із провідними положеннями багатьох наукових галузей, уміти аналізувати власну поведінку, ставити
завдання та визначати шляхи їх вирішення. Важливими також є сприйнятливість до нового досвіду, здатність до постійного творчого пошуку і самовдосконалення, загальнокультурна і цифрова компетентність, а ще такі особистісні
якості, як комунікативність, рефлексія та креативне, нестандартне мислення.
У педагогіці саморозвиток визначається як «процес збагачення діяльнісних здібностей та інших особистісних якостей людини в ході різних видів її цілеспрямованої діяльності, основою якого є присвоєння соціального досвіду і досягнень культури, втілених у реаліях, які залучаються в процес тої чи іншої діяльності» [2, 513].
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У великому тлумачному психологічному словнику саморозвиток — зростання «Я», рух до емоційної та когнітивної зрілості або (за А. Маслоу) — поступальний рух до самоактуалізації [3].
Зазначимо, що феномен саморозвитку більшість науковців розуміють
як обов'язково внутрішній, мотиваційний процес, спрямований на досягнення
конкретної мети; як свідоме самовдосконалення (Г. Костюк, М. Боришевський,
М. Костогризов). Внутрішньо організовані процеси відбуваються за умови,
що сама особистість спрямована на саморозвиток. Відтак мотиваційний чинник відіграє першочергову роль.
У вітчизняній психолого–педагогічній літературі саморозвиток здебільшого
розглядається у двох аспектах: особистісному і професійному.
Професійний саморозвиток науковці трактують як «свідомий процес особистісного становлення, що забезпечує самореалізацію на основі значущих прагнень та зовнішніх впливів» [5, 14]. Отже, важливим чинником професійного
саморозвитку майбутнього педагога є усвідомленість цього процесу.
Здатність до професійного саморозвитку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, на думку Т. Стрітьєвич, відображається в готовності до успішного виконання певного виду продуктивної діяльності, як педагогічної, так
і образотворчої [4]. Тому, щоб бути самореалізованим, конкурентоспроможним фахівцем своєї справи, педагог–художник має досконало засвоїти образотворчу грамоту, оволодіти психолого–педагогічними знаннями і технологіями,
сучасними інформаційно–цифровими ресурсами.
Важко не погодитися з науковою позицією Л. Мітіної, яка вважає, що професійний розвиток неможливо відокремлювати від особистісного, оскільки
«в основі обох явищ лежить принцип саморозвитку, який детермінує здатність
особистості змінювати власну життєдіяльність у предмет практичного перетворення, що веде до вищої форми життєдіяльності особистості — творчої самореалізації» [1, 29].
Відтак підготовка майбутніх учителів у закладах вищої педагогічної освіти
за освітньо–професійною програмою «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», спеціальністю 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) має бути
спрямована на оволодіння загальними і фаховими компетентностями, які допоможуть досягти високого рівня професійного і особистісно–творчого саморозвитку її випускникам.
Серед провідних обов'язкових компонентів освітньої програми, які мають
невичерпний потенціал для саморозвитку майбутніх педагогів, слід виокремити живопис, рисунок, композицію, декоративно–прикладне мистецтво, методику навчання образотворчого мистецтва, основи графічного дизайну, худож-
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нє конструювання та інші. Також здобувачі вищої освіти мають змогу обирати
освітні компоненти з блоку вільного вибору. Виконання завдань (як обов'язкової, так і вибіркової освітньої компоненти) повинне передбачати продуктивну
навчально–творчу та художню діяльність, творчий пошук, самовдосконалення
і саморозвиток здобувача освіти.
За роки своєї діяльності кафедра образотворчого мистецтва Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини стала потужним
осередком мистецьких традицій Черкащини, організатором багатьох конференцій, семінарів, конкурсів, олімпіад, виставок, різних мистецьких акцій
та проєктів, у тому числі міжнародних. Адже активна участь у творчому процесі, спілкування з успішними творчими особистостями має велике значення
у розвитку позитивної мотивації до саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації.
Безумовно, результативність динамічного, безперервного процесу саморозвитку майбутнього вчителя значною мірою залежить від особистості викладача, педагога–наставника, який сам спрямований на саморозвиток і самореалізацію. Йому притаманна творча самостійність, уміння передбачати
і прогнозувати розвиток педагогічного процесу. Реалізуючи свої можливості
у професійно–творчій діяльності, він зможе впливати на формування стійкої
внутрішньої мотивації, сприяти створенню індивідуальних траєкторій професійного саморозвитку кожного вихованця у вищому навчальному закладі, тобто успішно вирішувати поставлену проблему. Отже, орієнтація на внутрішній
світ людини, оволодіння змістом освіти як засобом його розвитку має бути однією з провідних ідей сучасної педагогіки.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛІВ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Активне використання сучасних інноваційних технологій та методів навчання спонукало необхідність формування готовності майбутніх учителів,
зокрема й учителів музичного мистецтва, до професійної діяльності в умовах
змішаного навчання. Посилення нагальності до використання цих технологій у професійній діяльності відбулося через пандемію COVID–19 та введення
відповідних карантинних заходів. Вищеозначене й спонукало перехід на повне
дистанційне та змішане (blended learning) навчання у більшості освітніх закладів.
Проблемою змішаного навчання опікувалися як вітчизняні, так і зарубіжні
вчені А. Андрєєв, В. Биков, Р. Гуревич, М. Кадемія, Н. Корсунська, В. Солдаткін, О. Тіхомірова, Е. Тоффлер та ін., якими розроблено теоретичні положення
здійснення змішаного навчання.
Досвід сучасних закладів освіти свідчить, що здійснення змішаного навчання є найбільш ефективним, оскільки сприяє інтеграції навчання в групі, самостійному навчанню, яке здійснюється як в аудиторіях, так і в режимі онлайн.
Навчання — це складний процес, який потребує кваліфікованого фахівця музичного мистецтва, здатного працювати в умовах змішаного навчання.
Тому проблема формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до роботи в умовах змішаного навчання набуває особливої актуальності.
Наразі як у зарубіжній, так і у вітчизняній термінології мають місце різні
підходи до поняття «змішане навчання». Певним чином воно розглядається
як колаборація традиційних і сучасних засобів навчання: робота над теоретичною частиною та робота в аудиторії (Д. Пейнтер). Під поняттям «змішане
навчання» розуміють комбінацію електронних інтернет технологій та навчання в аудиторії (А. Є. Фандєєва).
Як визначають вітчизняні автори А. Стрюк та Ю. Триус і В. Кухаренко, змішане навчання є спрямованим процесом здобуття знань, вмінь та навичок
в умовах класної та позакласної навчальної діяльності, де студент сам контро-
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лює свій час, місце, маршрут і темп навчання, і все це взаємно доповнюється
технологіями традиційного та дистанційного навчання [4, 159].
На думку О. Кривоноса, «змішане навчання — це така освітня концепція,
в якій учень має можливість отримувати знання не тільки самостійно, але і очно
(тобто з викладачем). Із таким підходом учень може контролювати свій час, місце, темп і навіть спосіб засвоєння матеріалу. За своєю суттю змішане навчання
— це поєднання (сучасної) цифрової та традиційної (аудиторної) освіти [2, 149].
Сьогодні багато вищих закладів освіти використовують метод змішаного
навчання для засвоєння певних курсів. Наприклад, Sloan Consortium (організація, яка займається вивченням інтеграційних процесів інтернет–освіти у вищій школі) дає визначення змішаним курсам як «інтеграція традиційних аудиторних заходів з онлайн–курсами» [5, 127].
Використання технологій змішаних курсів можуть вирішити різні проблеми. Наприклад, університетам — компенсує нестачу аудиторій, а також може
заохочувати до співробітництва викладачів. Викладачам змішані курси можуть
надати можливість для переходу до дистанційного навчання. А студентам змішані курси можуть бути більш зручні завдяки онлайн–навчанню [4, 167].
Водночас, на думку деяких авторів, змішане навчання можна віднести до категорії «руйнівних» технологій, таких, що відходять від звичних, традиційних
форм навчання [3, 58].
На думку К. Бугайчука, у формуванні змішаного навчання є принцип свідомого вибору соціальних сервісів за мінімальних витрат. І щоб дотриматись
цього принципу, потрібно визначити чіткі цілі діяльності. Робота викладачів
стає простішою, оскільки перевірка матеріалів потребує менше зусиль. Однак
потрібно правильно організовувати роботу. Змішування варіантів навчання
(інтернет–навчання та традиційного) дає змогу викладачеві використати плюси кожного з них [1, 12].
Змішане навчання використовувалось і раніше, однак у минулому у навчальному процесі превалювали лекції та традиційні джерела інформації. Сьогодні
у закладах ми маємо багато різних варіантів навчання за вибором.
Щоб ефективно впроваджувати змішане навчання, слід використовувати
різноманітні технології, хмарні інтернет–сервіси тощо.
Аналіз проблем змішаного навчання [9] показує, що у слухачів виникають
утруднення з неефективним управлінням часом, відсутністю самодисципліни
та технічними проблемами. Наприклад, у змішаному навчанні вагоме місце
посідають відеоматеріали. Проте, за статистикою МООС (massive open online
course), тривалість навчальних відеофрагментів не повинна перевищувати
10 хв. [7, 28].
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У змішаному навчанні є переваги у гнучкості, оптимальному контролі прогресу студентів, більшому виборі засобів діагностики, інтерактивності, навчанні в командах (змішане навчання — це діяльність у команді, вона робить
навчальний процес більш прозорим та соціальним) [6, 37].
Проте варто відзначити й негативні сторони змішаного навчання, такі як:
час на розміщення необхідного матеріалу в мережі; потреба в підготовці
для того, щоб застосувати цей метод навчання в процесі забезпечення його
ефективності, та необхідність навчання у використанні засобів технологій студентами [5, 13–18].
У Дж. Хофмана є свій погляд на проблеми змішаного навчання. Він визначає
технічні проблеми як необхідність формування у студентів умінь використання засобів технологій — поступового використовуючи їх у навчальному процесі, а також він вважає, що технології хоч і у відкритому доступі, проте потрібно
свідомо та вибірково їх застосовувати [8, 22]. Проблеми з організацією дослідник пов'язує з необхідністю подолати переконання щодо неефективності змішаного навчання, на відміну від традиційного навчання у класі.
Змішане навчання постійно піддається вдосконаленню та спрямовується
на підтримку особистісно–орієнтованого навчання. Воно є більш ефективним
та доступним, ніж традиційні методи, може дати новий імпульс розвитку освіти і з часом навіть може де в чому їх змінити.
Задля поширення змішаного навчання у процесі трансформації освітнього
процесу необхідні зусилля не тільки викладачів, але і студентів.
Висновки. Підготовка вчителів до роботи в умовах змішаного (комбінованого) навчання є наразі однією із найбільш актуальних проблем. Вона посідає
одне з основних місць у сучасній системі освіти, оскільки створює цілеспрямований процес набуття музичних знань, вмінь і навичок та інтегрує класну
та позакласну діяльність, впроваджує і доповнює технології традиційного,
дистанційного та мобільного навчання.
При підготовці вчителів музичного мистецтва змішане навчання має переваги та недоліки, проте спрямування на підтримку особистісно–орієнтованого
навчання допомагає йому постійно розвиватись, що, звичайно, дає нам змогу
розглядати такий підхід як затребувану технологію мистецько–педагогічної
освіти.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
Упродовж останніх років в Україні здійснюється серйозна робота, спрямована на вдосконалення системи вітчизняної вищої освіти. Швидке оновлення знань, інтеграція навчальних дисциплін та виникнення нових, створених
на стику суміжних наукових галузей, принципово змінили вимоги до сучасних фахівців. Головне завдання вищої освіти полягає у підготовці фахівців, які
вільно володіють основами дисципліни, вміють аналізувати проблеми, висувати
альтернативні варіанти їх вирішення тощо. Здатність генерувати нові ідеї, використовуючи різні знання, стала значно важливішою, аніж набір певних знань.
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Однак пандемія коронавірусу змусила вищі навчальні заклади адаптуватися до ситуації, яка швидко змінюється, що було неможливим кілька місяців
до того. Установи, які займаються дослідницькою діяльністю, стикаються з величезними проблемами в управлінні дослідницькими операціями. Кар'єрні
плани багатьох студентів–дослідників і докторантів перебувають під загрозою
через раптове переривання їх дослідницького плану пандемією. Поширення
коронавірусу кардинально змінило всі сфери людського життя, що призвело
до суттєвих змін в освіті, в тому числі і у вищій освіті. В навчальному процесі
почало активно використовуватися дистанційне навчання, імплементація якого неможлива без цифрових технологій.
Зауважимо, що освітній процес — це інтелектуальна, творча діяльність
у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у будь–якому навчальному закладі через систему науково–методичних і педагогічних заходів та спрямована
на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших
компетентностей в осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно
розвиненої особистості. Дистанційне навчання — це форма навчання з використанням комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, навчальних платформ, онлайн–курсів, що забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів
та студентів на різних етапах навчання, i самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі [1].
Події останніх років створили ситуацію, в рамках якої перед вищими навчальними закладами постали жорсткі вимоги, які змушують їх удосконалювати кваліфікації викладачів і студентів у ключі цифрових освітніх технологій.
Виховні принципи вимагають системності та комплексного підходу до набуття учасниками навчального процесу необхідних навичок для знаходження загальних та індивідуальних рішень при виникненні тих чи інших проблем.
Зауважимо, що з початком карантину освітні установи не були повністю
підготовлені до онлайн–освіти, а студенти мали психологічні та організаційні
труднощі у пристосуванні до віддаленого навчання. За результатами опитування, проведеного Державною службою якості освіти України у період пандемії (навесні 2020 року) серед студентів і науково–педагогічних працівників,
здобувачі вищої освіти стикаються з наступними проблемами:
• відсутність безперебійного доступу до мережі інтернет;
• ризик необ'єктивного оцінювання;
• недостатня самоорганізація; нерегулярність комунікації з викладачем;
• відсутність необхідної техніки вдома;
• відсутність необхідних навичок роботи з технікою та дистанційними
технологіями [2].
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Варто відзначити, що сьогодні зростає суспільне значення педагогіки як науки, а дослідження у галузі підготовки майбутніх спеціалістів є особливо актуальним, оскільки стосуються «рушійної сили» — молоді. Для ефективної
організації освітнього процесу керівники навчальних закладів мають звертати
увагу на такі ключові завдання, як вдосконалення нормативно–правової бази,
дидактичних та психолого–педагогічних умов для успішного здійснення навчально–виховного процесу. Такий регламент та незвичайний порядок і правила дистанційного навчання та викладання істотно впливають на якість освіти випускників ЗВО, зокрема, на їх професійні компетенції, високі професійні
якості, соціально–культурне залучення до освітнього середовища тощо.
Таким чином, через вплив COVID–19 система вищої освіти має бути трансформована та пристосована до нових умов навчання, а розробка нових підходів та моделей освітнього процесу передбачає набуття студентами та викладацьким колективом цифрових навичок, котрі сприятимуть швидкій адаптації
учасників освітнього процесу до специфіки дистанційного навчання. Науково–педагогічні працівники мають підвищувати свою педагогічну майстерність, розробляти нові онлайн–курси і програми з урахуванням специфіки
віддаленого навчання.
Також на особливу увагу заслуговують питання поліпшення технічних, економічних й організаційних умов праці, забезпечення мотивації праці науково–педагогічних працівників, надання їм матеріальних і нематеріальних стимулів до високоякісної професійної діяльності.
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ПОНЯТТЯ СТИЛЮ: ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ
Розуміння стилю — одна з найактуальніших категорій музикознавства.
Кожна епоха, культура володіє своїми стильовими особливостями. У цьому
разі стильова структура проявляється не тільки на рівні особистісного комплексу, але і реалізується багатоосібною системою, поєднуючи світ особистості
та культурно–історичний осередок. Також стиль розглядається крізь призму
виконавства. Музикознавці зазначають, що індивідуальний стиль існує із суміщення загальних та авторських особливостей. Він передбачає єдність засобів
виразності, прийомів, що відображають художнє мислення автора.
На проблемі стилю зауважують багато музикознавців (Б. Асаф'єв, Є. Назайкінський, М. Михайлов, І. Коханик та інші). На їх думку, стиль є комплексним
явищем, що виражає єдність змісту та форми в мистецтві.
Вивчення цього питання починається з XVIII століття. Так, Ж. Руссо був одним із перших, хто досліджував явище стилю та вказував на важливість національного аспекту у ньому.
Б. Асаф'єв зазначав, що «стиль є характерними рисами, манерою, їх сукупністю і, нарешті, системою виразових ознак» [1, 137]. Ця ідея є підтвердженням
того, що він постає комплексним явищем, який охоплений різними властивостями. Вони полягають у художніх якостях, тобто у змісті твору та його вираженні музичними засобами, внутрішніх якостях форми, мисленні, що формується на тлі епохи.
Є. Назайкінський трактує поняття стилю у контексті композиторської школи, епохи. Таким чином, автор підкреслює об'єднання генетичних рис у єдиний комплекс [6].
Нерідко стиль трактується у ракурсі історичної епохи, її стилістичних особливостей. Зокрема, М. Михайлов трактує епохальний стиль як «найвищий
щабель узагальнення особливостей певної множини музичних явищ» [4, 230].
І. Коханик підтверджує, що «стиль епохи є сукупністю усіх сутнісних моментів
системи художнього мислення, естетичних ідеалів тогочасних шкіл та напрямів, які реалізуються безліччю індивідуальних художніх концепцій та в суспільно–художній практиці» [3, 88].
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Виконавський стиль також є актуальним питанням вітчизняного музикознавства. Зокрема, «під стилем музичної творчості В. Москаленко розуміє
специфіку світовідчуття і музичного мислення творчої особистості, яка реалізується системою музично–мовних ресурсів творення, інтерпретування і виконання музичного твору» [5, 232]. Таким чином, на думку автора, стиль є індивідуальними особливостями виконання, що пов'язане з музичним мисленням.
У своєму дослідженні О. Катрич трактує виконавський стиль «крізь призму
світогляду, що є фактором переінтонування композиторських стилів» [5, 9].
Основа виконавського стилю полягає у інтерпретаційному мисленні, що втілює художню авторську концепцію. Важливе місце у цьому посідає артистизм,
поетична зображальність, комплекс емоцій, образів. Кінцевим результатом
діяльності музиканта є передача художнього змісту композиції, його емоційної особливості. Це можливо завдяки обробці такої інформації та її реалізації
відповідно. Специфіка передачі мистецького сенсу вимальовує виконавський
стиль.
Таким чином, на нашу думку, виконавський стиль є синтезованим явищем,
що полягає у поєднанні притаманних виконавцю технічних та виконавських
засобів, авторській передачі художнього змісту. Він пов'язаний із мисленням
та людською свідомістю, що виявляє творчість, є втіленням рис характеру
та в цілому особистості. Головна функція виконавської діяльності — викликати у слухача художні переживання. Формою втілення такого завдання є якість
гри, міміка, жести музиканта. Все це характеризує його авторську інтерпретацію.
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ОСОБИСТІСНО–ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
ТА ГУМАНІЗАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Головною метою національного виховання є формування рис особистості
українського громадянина, передача молодому поколінню духовної культури
українського народу, його національного менталітету, приналежності до розвитку Української держави. Гуманізація навчально–виховного процесу — це
насамперед формування особистості, розвиток її здібностей, талантів тощо.
Вирішення цих проблем неможливо досягти без впровадження у навчальний
процес особистісно–орієнтованого навчання, яке спрямоване на досягнення
цілей розвитку особистості, усвідомлення вихованця як найвищої цінності,
його вільного та відповідального самовираження. Основне кредо особистісно–
орієнтованого виховання — шанобливе, доброзичливе ставлення дорослих
до сформованої особистості.
Аналіз останніх досліджень особистісно–орієнтованого підходу показує,
що в цьому аспекті є кілька напрямків: розкриття «парадигматичної моделі»
сучасного гуманістичного підходу (І. Зязюн, С. Подмазін, А. Маслоу та ін.); визначення методів виховання, орієнтованих на особистість учнів та студентів
(І. Бех, О. Бондаревська, В. Євдокимова та ін.); формування творчої особистості майбутнього вчителя (Д. Богоявленська, Н. Гузій, В. Кан–Калик, Н. Кічук,
В. Моляко та ін.).
Незважаючи на різноманітність думок, особистісно–орієнтоване виховання
характеризується насамперед зверненням до особистості, її духовного світу.
У цьому аспекті важливим є звернення до філософії екзистенціалізму, яка разом з особистісно–орієнтованою освітою дає нам можливість сприймати цей
процес як такий, що не призводить до деперсоналізації, що є дуже актуальним
сьогодні, де посилення ролі машин призводить до того, що людина подекуди
сама розглядає себе як машину, втрачаючи свою індивідуальність. Тому одним
із найскладніших завдань особистісно–орієнтованої освіти є створення умов
для розвитку особистості та її творчого прояву.
У 1970–1990–х роках питання важливості особистісно–орієнтованого підходу
в психології та педагогіці порушувалися в працях В. Сухомлинського, І. Кона,
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А. Пєтровського, І. Беха та ін. Під особистісно–орієнтованим вихованням науковці розуміли виховання, яке орієнтоване саме на людину, здатне до оптимального задоволення пізнавальних особистісних потреб, вирішення питань
підтримки та розвитку особистості. Таким чином, роль педагога і всієї педагогіки в цілому полягає не у формуванні особистості, а у допомозі їй у процесі
власного становлення.
Як вважає О. Бондаревська, особистісно–зорієнтоване виховання повинно
налагодити механізми самореалізації, саморозвитку, адаптації, саморегуляції,
самозахисту, самодостатності особистості та інші, що сприяють становленню
самобутнього образу та діалогічної взаємодії із соціумом, цивілізацією, природою, культурою.
Щоб допомогти особистості знайти себе, виробити певну систему цінностей,
виховання не включає ситуацій, в яких не фіксуються зусилля учня на досягненні конкретних навчальних цілей, але кожна помилка викликає явне невдоволення, підкреслює її невідповідність. Також беззастережно заперечується,
що замість того, щоб конструктивно використовувати природну потребу дитини в розвитку позитивних нахилів і прагнень, вихователі пригнічують їх, перешкоджають їх реалізації, вимагають від дитини неможливого. Таке приниження викликає у дитини протест і ворожість до вихователів, тому що їй важливо
зберегти самооцінку, реалізувати уявлення про себе як про людину, гідну поваги. У цьому випадку протест неможливий: він має бути спрямований проти викладачів, заохочення яких учень намагається заробити. Він сподівається
на підтримку і доброту, а зустрічає непорозуміння та повчання. Тому деякий
час не може відповідати байдужістю чи грубістю. Потреба в самооцінці, яка
веде до протесту, суперечить потребі в повазі та схваленні з боку вихователя,
без чого самооцінка не може підтримуватися. Це створює внутрішній мотиваційний конфлікт, в якому мотив ворожості постійно пригнічується [3].
Як бачимо, у традиційній освіті йдеться про розвиток інтелекту, тоді як особистісно–орієнтована освіта робить акцент на розвитку особистісно–змістовної сфери учнів, яка характеризується їх ставленням до навколишньої дійсності, переживанням та усвідомленням її значення [4].
Таким чином, метою особистісно–орієнтованого виховання є процес психолого–педагогічної допомоги особистості у формуванні її «суб'єктності», культурної ідентифікації, соціалізації та життєвого самовизначення. Особистісно–
орієнтоване виховання об'єднує навчально–виховний процес в акт допомоги,
підтримки, соціально–педагогічного захисту, особистісного розвитку тощо.
Основними завданнями особистісно–орієнтованої освіти є:
• розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей кожного вихованця;
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• максимальне використання особистісного досвіду учня;
• допомога особистості у самопізнанні, самовизначенні та самореалізації;
• формування в людини культури життя, що дає можливість продуктивно
будувати свій побут та правильно визначати стратегії власного розвитку.
Основним структурним елементом досліджуваного явища є особистість, яка
полягає у виконанні та прояві особистісних функцій: «висловлювання власної
думки, визначення цінностей». Іншими словами, щоб реалізувати особистісний підхід до навчання, воно спочатку має стати сферою самоствердження
особистості.
На думку вчених, необхідно визнати за вихованцем право на самооцінку
та самореалізацію у процесі пізнання шляхом оволодіння власними методами виховної роботи (В. Сєріков); будувати виховний процес на засадах самооцінки особистості, глибокої поваги до неї з урахуванням її індивідуальності
(І. Бех); розуміти виховання як процес педагогічної допомоги дитині у її становленні, захисті, а не панування над нею (О. Бондаревська). Д. Зембіцький наголошує, що особистісно–орієнтований підхід полягає не лише у зміні змісту
освіти щодо сучасних умов, а й у співвіднесенні цього змісту з можливостями
дитини, а вже потім — вчителів, школи, міста.
Таким чином, за допомогою особистісно–орієнтованого навчання можна
розкрити потенціал кожного учня, що дає можливість доторкнутися до всіх
сторін його внутрішнього світу, а отже, заохотити до роздумів над міжособистісними стосунками, сформувати гуманні уявлення, вміння бачити світ очима інших.
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КУЛЬТУРНІ ТА КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ В МІСТІ
ЯК СУЧАСНИЙ СЕГМЕНТ КУЛЬТУРНО–МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
У ХХІ ст. особлива увага наукової спільноти та соціуму зосереджена на дослідженні розвитку міст шляхом впровадження культурних і креативних індустрій. Поняття «культурна індустрія» упроваджене М. Горкгаймером та
Т. Адорно у праці «Діалектика Просвітництва» 1944 р., де трактується авторами як комерційне виробництво культурних продуктів і послуг [6, 163–169].
Поступово поняття «культурна індустрія» набуває множинного характеру
і використовується у вжитку як «культурні індустрії», адже в однині поняття
відображає монофункціональність і залежність єдиним вимогам. На сьогоднішній день культурні індустрії розуміють як «унікальний сектор економіки,
який виник внаслідок поширення масової комунікації та глобалізму»; бізнес,
заснований на творчому підході [1].
Поняття «креативні індустрії» в українському законодавстві затверджується
лише у 2018 р. (Закон України «Про культуру» № 34, 2018 р., ст. 257), де креативні індустрії формулюються як «види економічної діяльності, метою яких є
створення доданої вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або
креативне вираження, а їх продукти і послуги є результатом індивідуальної
творчості» [4].
Ч. Лендрі у своїй концепції креативного міста вбачає культурну спадщину
підґрунтям для оновлення міст і доводить, що саме культура сприяє адаптації до змін [3, 93]. Міста, незалежно від їхніх розмірів, досягають періоду переосмислення свого функціонування, що сприяє пошуку власних ресурсів
та активів [3, 18]. Правильна організація взаємодії усіх наявних ресурсів, зокрема економічної, політичної та культурної сфер, можливостей міста утворюють його резонанс, що сприяє залученню туристів, інвесторів, забудовників
та інших. Міста мають розвиватися з метою залучення уваги до своєї території,
формування багатства асоціацій, створення умови міського розвитку, враховуючи потреби сучасності [3, 19]. Культура відіграє значну роль у міському розвитку, зокрема культурні зони, які є угрупуваннями культур та субкультур,
сприяють кращому розумінню міста [3, 20].
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Отже, Ч. Лендрі завдяки концепції креативного міста наголошує на найбільшій цінності — людині, творчому мисленні, культурних ресурсах із метою вирішення проблем і покращення міста.
Варто звернути увагу, що міста справді потребують ревіталізації, однак
не лише завдяки легкому візуальному покращенню вулиць, побудові скверів
та зображенню муралів на занедбаних багатоповерхівках. Важливим є пошук
та відновлення культурного потенціалу територій.
Українські міста є осередками багатої історії, ландшафтів, традицій, культурних цінностей, ремесел, саме тому якісне і доцільне втілення культурних
і креативних індустрій у містах має відображати культурну ідентичність, а також задовольняти потреби містян.
Однак якісному впровадженню культурних і креативних індустрій у містах
перешкоджають: відсутність нормативно–правової бази; нестача комунікації
між наукою, бізнесом та владою; хабарництво, недостатня інвестиційна привабливість; відсутність професійних кадрів; незацікавленість окремих територій
у співпраці; низький рівень інформованості населення [2; 5, 230–231].
Зокрема, Ч. Лендрі наводить якості міського керівництва, які мають бути наявними у справжніх лідерів міст: передбачення; стратегічний фокус; цілісне
розуміння урбанізму і міської динаміки; розвиток культури відкритості та допитливості; організаційна спритність; спрямованість. Так, розвиток лідерства
і стратегічного мислення є основним завданням сучасних міст [3, 38–39].
Вважаємо, що відсутність професійних фахівців унеможливлює ефективність ревіталізації територій. Саме тому сучасне місто потребує формування
осередку професіоналів, які володіють навичками осмислення культурної
спадщини та уміннями впровадження інноваційних підходів до креативного
міського розвитку. Важливу роль у цій ситуації відіграють заклади вищої освіти, що мають бути інноваційними і реагувати на виклики сучасності. Варто акцентувати увагу на освітній платформі «Центр міської історії», що започаткувала безкоштовні онлайн–курси вивчення культурної спадщини через призму
міста (https://lia.lvivcenter.org/edu/). Зокрема, на платформі висвітлюються
такі аспекти, як: міська спадщина та пам'ять, локальний вимір, індивідуальний досвід.
Отже, завдяки модернізації сучасної мистецької освіти шляхом впровадження освітніх компонент, які сприятимуть забезпеченню професійних компетентностей, розвитку критичного та проєктного мислення, спеціалісти, які
працюють у культурній сфері, матимуть можливість підвищити духовний потенціал і бути конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО–ПЕДАГОГІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Сучасні умови життя, потужний розвиток науки і техніки, зростання соціального статусу суспільства диктують підвищені вимоги до шкільної освіти
в цілому та формування особистості вчителя зокрема.
Основне завдання уроків музики у загальноосвітній школі — виховання музичної культури учнів як необхідної частини їхньої духовної культури. Поняття «музична культура» включає: а) морально–естетичні почуття та переконання, музичні смаки і потреби; б) знання, навички та вміння, без яких неможливе
освоєння музичного мистецтва (сприйняття, виконання); в) музичні, творчі
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можливості, що визначають успіх музичної діяльності. На уроках учні знайомляться зі зразками народної музики, із творами української та зарубіжної класики. Освоєння класичної спадщини є основою виховання музичної культури
учнів. Найважливіше завдання музичного виховання у шкільництві — формування слухацької музичної культури учнів. Саме від сформованості слухацької музичної культури залежить, чи буде людина сама вдосконалювати свій
внутрішній світ при спілкуванні з мистецтвом, чи ні, сприймаючи лише суто
розважальну музику. Музичне сприйняття розвивається не тільки в процесі
слухання музики, а й у інших видах музичної діяльності. Тому дуже важливо,
щоб учні набували навичок та вмінь у галузі співу, ритміки, гри на дитячих
музичних інструментах, отримували основи музичної грамоти, що сприяє
усвідомленому, виразному виконанню пісень, танців, ігор.
Любов до музики, прагнення віддати себе дітям, віра в те, що без справжньої музики не можна стати гармонійно розвиненою людиною, захопленість
своєю справою — цими почуттями живе педагог–музикант. Вчитель музики
веде навчально–виховну роботу, формує погляди, переконання, потреби, уподобання, ідеали дітей. Він має бути не просто широко освіченою людиною, яка
добре знає свій предмет, але особистістю у високому сенсі цього слова. Професія вчителя музики вимагає від того, хто її обрав, постійного вдосконалення
своєї особистості, розвитку музичних інтересів, творчих здібностей. Відмінне
володіння музичним інструментом, голосом, тонкий музичний слух, уміння
читати з листа, імпровізувати багато в чому визначає успіх його діяльності.
Вчитель, який грає на музичному інструменті (і до того ж співаючий), служить
гарним прикладом для своїх вихованців, показуючи на практиці, наскільки
важливо і цікаво самому вміти виконувати музику.
У долученні до музичної культури важливою є і музично–теоретична підготовка. Як і будь–який грамотний музикант, вчитель повинен знати музичну
літературу, історію музики, вміти розумітися на особливостях і закономірностях музичної мови.
Визначальною частиною педагогічної майстерності слід вважати педагогічні
здібності. У педагогічній діяльності виділено комплекс провідних здібностей:
• дидактичні — вміння доступно, цікаво та чітко викладати навчальний
матеріал;
• комунікативні — здатність встановлювати правильні, доброзичливі стосунки з учнями;
• організаторські — здатність організувати колектив учнів на досягнення
запланованого результату;
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• перцептивні — вміння проникати у внутрішній світ учнів, розуміти
їх прагнення та інтереси;
• інтелектуально–пізнавальні — здатність вчителя керувати пізнавальною
діяльністю школярів та підвищувати власний інтелектуальний рівень;
• емоційні — пов'язані з емоційним ставленням до предмета, що викладається, і емоційною стійкістю, здатність володіти собою.
Крім комплексу зазначених здібностей, вчитель музики повинен обов'язково мати і музичні здібності, без яких його діяльність просто неможлива. Слід
наголосити, що всі педагогічні здібності виявляються не ізольовано, а взаємодіють між собою та доповнюють одна одну. Це створює можливість компенсації
менш розвинених здібностей іншими властивостями особистості. Так, спостереження за вчителями музики показують, що хороше володіння компонентами музичної діяльності (диригування, гра на інструменті, сольний спів та ін.)
не завжди є показником майстерності вчителя. Найчастіше визначальну роль
відіграє яскравість індивідуальності педагога, його загальна культура та ерудиція, артистизм і захопленість, вміння використовувати у роботі різноманітність художніх інтересів, доброзичливе ставлення до дітей та вміння заражати
їх своїм емоційним станом.
Одним із основних компонентів майстерності вчителя є педагогічне спілкування. Саме характер спілкування вчителя та учнів створює на уроці атмосферу емоційної напруженості, яка може або стимулювати спільну діяльність, або
сковувати дітей та породжувати їхню невпевненість у собі, притупляти увагу
та знижувати працездатність, а в результаті викликати негативне ставлення
до предмета. Не випадково Д. Б. Кабалевський неодноразово звертав увагу вчителів на створення обстановки зацікавленості та захопленості школярів музикою, називаючи цю проблему однією з найголовніших у музичній педагогіці.
Розвитку особистості учня сприяє демократичний стиль спілкування, коли
вчитель визнає право учня на власний погляд та не намагається його придушити своїм авторитетом. Спірні питання мають вирішуватися з урахуванням
дискусії, у якій з'ясовуються сильні і слабкі сторони тієї чи іншої позиції.
Формування професійно–педагогічної майстерності вчителя музики пов'язане із проблемою педагогічного спілкування та володіння педагогічною
технікою. В узагальненому вигляді термін «педагогічна техніка» включає
різноманітний комплекс всіх засобів та прийомів особистого впливу вчителя
на учнів: володіти настроєм та емоціями, технікою мови, мімікою та пантомімікою, виконавською технікою (вокальною, диригентською, гри на музичному
інструменті та ін.), музично–педагогічною імпровізацією тощо. Володіння педагогічною технікою обов'язково для вчителя, але водночас його майстерність
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не зводиться лише до техніки. Багато в чому воно залежить від підготовленості
до уроку, уміння поєднувати різноманітні види діяльності, як свої, так і учнів,
уміння реалізовувати виховні, освітні та розвиваючі завдання засобами музики, виявляти емоційне захоплення та бажання передавати свої знання, виявляти високий рівень загальної культури та прагнення розширення ерудиції,
здійснювати постійний творчий пошук.
Вчитель загальноосвітньої школи повинен мати високу культуру сприйняття музики. Проблему розвитку сприйняття музики слід вважати центральною у діяльності будь–якого педагога–музиканта. Слово вчителя стає мостом
між ним та шкільною аудиторією у процесі спільного сприйняття музики. Пошук порівнянь, аналогій впливає на процеси розуміння, переживання та виконання музики. Можна говорити про необхідність своєрідної театралізації,
режисури виконання вчителя. Міра театралізації визначається як образною
опуклістю композиторського задуму, так і віковими особливостями дитячої
аудиторії. У молодших класах ця міра найбільша. Саме тут важливіша опора
на доступні дітям комплексні засоби емоційного спілкування, перш ніж у них
сформується здатність до суто слухового сприйняття.
Вітчизняними та зарубіжними психолого–педагогічними дослідженнями
встановлено діалектичний взаємозв'язок між творчим розвитком дітей і результативністю навчання та виховання. Помічено також, що найбільш успішною виявляється діяльність саме тих педагогів, які не тільки озброєні необхідним обсягом знань та професійних умінь, а й мають психологічну установку
на музично–педагогічну творчість у своїй повсякденній роботі.
Таким чином, методико–практична підготовка вчителя музики на сучасному етапі передбачає різноманітність видів діяльності; взаємозв'язок психолого–педагогічних, методичних і спеціальних знань, умінь та навичок у змісті
навчання; методичну оснащеність вчителя; практичну озброєність, здатність
застосування сформованих умінь у умовах діяльності, що змінюються.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У сучасних визначеннях поняття «закон» зазвичай за основу береться його
трактування як «категорії, що відображає необхідне, істотне, стійке, повторюване, загальне для певної галузі відношення між явищами об'єктивної дійсності» [4, 220]. Однак у гуманітарних науках поширеним є твердження, що закон за своїм змістом вужчий щодо терміна «закономірність». Адже якщо взяти
до уваги сполучення двох слів «закон» і «мірність», то виходить, що закон
є одиницею виміру чогось. Зважаючи на це, будь–яка закономірність — це передусім об'єктивний вияв прихованого порядку в тому, що на перший погляд
здається безладним. Саме тому завдяки науковій експлікації певних закономірностей є змога визначити системні властивості досліджуваного явища.
Образотворча підготовка майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей
у закладах вищої освіти — це особливе художньо–педагогічне явище системного характеру, у якому на тлі міждисциплінарної конфігурації різних галузей
знань, зокрема естетики, педагогіки, психології, колористики, формотворення, композиції тощо, спрацьовують три основні специфічні закономірності.
1. Закономірність зворотно–поступальних коливань в історичній амплітуді становлення й розвитку вітчизняної системи образотворчої підготовки, що супроводжується процесами стійкого консерватизму, стрибками оновлення й занепаду. Адже, як цілком переконливо стверджує В. Бабіяк, «еволюційний цикл
проходить п'ять фаз: прогресу, розквіту, інертно–астенічну, регресу і неопрогресу, що доводить історизм нерівномірності розвитку художньої школи» [1, 367].
Безумовно, що консерватизм декларує успадкування певних художньо–педагогічних стереотипів, забезпечуючи життєстійкість образотворчої підготовки, її традиціоналізм на засадах канонічного, натуралістичного й академічного підходів.
Розквіт системи образотворчої підготовки передбачає бережливе ставлення
до художньо–педагогічного традиціоналізму та впровадження новаторських
прогресивно–методичних ідей, що виникають на ґрунті чіткого розуміння типології художності і закономірностей її формування в академічному рисунку,
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живописі і скульптурі через когнітивні процеси естетичного сприйняття, художньо–образного мислення й рефлексії.
Утрата, усвідомлена або невимушена відмова від розвитку у студентів здатності до образного мислення і творчості призводить до застою художньої
школи, а початок її занепаду зумовлюється наявністю одного з двох однаковою мірою небезпечних, але по суті протилежних факторів: 1) консервація
художньо–педагогічного методу на противагу його гнучкому наслідуванню;
2) відсутність стійкої цілісності художньо–педагогічної методики, що зумовлює децентралізацію системи образотворчої підготовки.
2. Закономірність підпорядкованості образотворчої підготовки специфіці обраного
фаху та його культуротворчим функціям, що реалізується завдяки відповідності
змісту освітньо–професійних програм та програм фахових дисциплін, законодавчо задекларованим Державним стандартом вищої освіти. На вертикальній
осі цієї системи координат містяться провідні зовнішні і внутрішні чинники
професійної підготовки та художнього вишколу, що зумовлюють задоволення
соціального запиту та особистісні інтенції здобувачів вищої освіти. Горизонталь утворюють мистецько–освітні умови, що забезпечують ефективне функціонування образотворчої підготовки на матеріально–технічному, санітарно–
гігієнічному, естетико–середовищному, кадровому, навчально–методичному
та інших рівнях конкретного закладу вищої освіти.
Водночас місія образотворчої підготовки не обмежується вимогою опанування студентами специфіки професійного контексту майбутнього фаху.
Вона також функціонально спрямована на формування духовно–моральної
особистості, яка володіє складним термінологічним тезаурусом галузі культури і мистецтва, зображувальною і цифровою грамотою, художньо–творчою
компетентністю і майстерністю, що є основою для подальшого професійного
становлення і розвитку, творчого самовираження й самореалізації.
У функціональному контексті окреслена закономірність ґрунтується на такому концептуальному положенні: результативність образотворчої підготовки
впливає на рівень сформованості професійної культури студентів мистецьких
спеціальностей у закладах вищої освіти, якщо стрижнем освітнього процесу
стає цілеспрямований, послідовний, неперервний, тривалий і наполегливий
та адекватно рефлексований процес художнього вишколу з використанням
ціннісних художньо–педагогічних традицій та актуальних інновацій.
3. Закономірність обумовленості персоналізованого адаптивного процесу образотворчої підготовки, що полягає в досягненні цілі та успішного виконання завдань
її функціонування в умовах цифровізації та епідеміологічних карантинів.
Це вимагає активного впровадження, розвитку, модифікації і балансування
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освітніх форматів онлайн– та офлайн–навчання, надання переваги його самостійним формам, активним й інтерактивним методам, візуалізації та відповідної технологізації освітнього контенту. Зважаючи на це, образотворча підготовка має супроводжуватися на основі фокусного і динамічного студіювання
фахових дисциплін, процесуально побудованого на мінімальних проміжках
часу в комфортному для суб'єктів художньо–педагогічного процесу ритмі.
Особливості сучасного цифрового покоління студентської молоді полягають у тому, що йому властиве кліпове мислення як захисної реакції організму
на інформаційні перенавантаження. Причиною цього є циркулювання й актуалізація величезних обсягів інформації, її розмаїття, високошвидкісні потоки,
збільшення часу, кількості дій, виконуваних користувачем у цифровому середовищі [5]. Саме це зумовлює труднощі, що пов'язані з поверхневим відтворювальним характером навчання, його фрагментарністю і як наслідок — порушення цілісності сприйняття предметної області студійованої дисципліни.
Стрімкий процес цифровізації й особливості покоління «Z» руйнують
бар'єри на шляху до електронного формату образотворчої підготовки. Через
це відбувається інтеграція онлайн– та офлайн–форм мистецького навчання,
що набуває змішаної (гібридної) форми в електронному середовищі. Тому,
як слушно зазначає А. Вербицький, «в організації освітнього процесу із застосуванням цифрових технологій необхідно знайти психологічно, фізіологічно,
педагогічно і методично обґрунтований баланс між використанням можливостей комп'ютера і живим діалогічним спілкуванням» [3]. При цьому «особливої значущості набуває „персоналізоване адаптивне навчання“ — освітній
процес, що реалізується в електронному інформаційно–освітньому середовищі й охоплює стратегії адаптації, котрі динамічно змінюють зміст освітнього
контенту, форми навчання та формують індивідуальну освітню траєкторію
на основі персональних потреб, цілей, пізнавальних інтересів, освітніх результатів та індивідуальних характеристик того, хто навчається» [2, 94].
Залежність між закономірностями образотворчої підготовки та її цілями і завданнями відображають вихідні положення у формі таких принципів:
• забезпечення наступності традиційних та інноваційних мистецько–
освітніх парадигм;
• відповідності образотворчої підготовки професіографічній моделі фахівця конкретної мистецької спеціальності;
• контекстності, що визначає зорієнтованість образотворчої підготовки
на специфіку професійних функцій конкретного мистецького фаху;
• єдності загальнокультурної, навчально–творчої, розвивальної та виховної функцій образотворчої підготовки;
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• цілісності художньо–педагогічного процесу в єдності з мистецько–освітнім середовищем;
• оптимального співвідношення педагогічно керованої і самостійної навчально–творчої діяльності;
• індивідуалізації і диференціації процесу навчання образотворчого мистецтва для реалізації потенційних освітніх можливостей кожного студента;
• інноваційності теоретичних, методичних, техніко–виконавських і технологічних засобів образотворчої підготовки;
• творчої самореалізації студентів у різних видах образотворчого мистецтва у формі виставкової діяльності;
• рефлексивності результатів образотворчого вишколу і творчих досягнень для корекції подальшого процесу формування художньо–творчої
компетентності і майстерності студентів.
Отже, окреслені закономірності і принципи образотворчої підготовки — це
системні властивості та керівні ідеї, що детермінують вибір необхідних і доцільних форм, оптимізацію змісту, удосконалення методів, засобів і технологій художнього вишколу для успішної реалізації стратегічних напрямів, цілей
і завдань професійного становлення і розвитку майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей у закладах вищої освіти.
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КРЕАТИВНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЇ ЯК ОРІЄНТИРИ
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО–МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Людина вільна в міру своєї універсальності…
В. Межуєв
Нові тенденції формування освітнього простору актуалізують потребу нестандартного мислення і креативних рішень у підготовці майбутніх фахівців
соціокультурного середовища. Важливо, щоб освітня парадигма культурно–
мистецьких закладів розвивалася у вимірах креативності, інноваційності, компетентнісного і практико–зорієнтованого підходу. При цьому важливу роль
відводимо забезпеченню кроскультурності, міжкультурності та інтеркультуральності створення умов для становлення конкурентоздатних фахівців.
Так, освіта має вирішальне значення для формування інтелектуального потенціалу, побудови демократичного суспільства, здобуття знання, необхідного для удосконалення всіх сфер життя. Важливу роль для підвищення культурно–креативного рівня відіграють саме інноваційні знання [4, 39]. Для того,
щоб успішно виконувати свої освітні, дослідницькі та інформаційні функції
у ХХІ ст., заклади вищої освіти повинні бути здатні ефективно реагувати на зміну потреб в освіті і професійній підготовці, адаптуватися в умовах ландшафту
освіти, який швидко змінюється, а також засвоювати більш гнучкі форми своєї організації і способи функціонування [4, 41]. Зазначені догми формуються
на основі людиноцентризму, потреби майбутніх культурних менеджерів бути
успішними та формувати компетенції, спрямовані на майбутнє.
Переконані, що освітня траєкторія має реалізуватись як платформа роботи інтелектуалів із чітким баченням «Що?», «Як?» і «З якою метою?»; з чітким
стратегічним поглядом у майбутнє, з розумінням місії підготовки фахівців соціокультурного середовища відповідно до вимог часу, забезпечення формування запотребуваних компетенцій та можливостей академічної мобільності,
підвищення кваліфікації. В основі чого міждисциплінарний підхід, де перетинаються традиційне бачення до освітнього процесу із креативними та інноваційними рішеннями. Як результат — формування нового типу фахівця.
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Оскільки, як зазначає Патрік С. Фьоль, засновник мережі консультування
культурних проєктів і директор школи арт–менеджменту в Ульмі (Німеччина), роль культурного менеджера нині надзвичайно висока. Це абсолютно
нова якість, що формується у процесі ефективного культурного менеджменту
в соціокультурному середовищі. У процесі реалізації нових підходів, синергії
зв'язків із різними сферами. Так, культурний менеджер має право на ефективну освіту, належний досвід для того, щоб бути інноваційним і конкурентоздатним у процесах культурної трансформації. Оскільки зміни в мистецтві і культурі відбуваються дуже складно. Культурні менеджери мають стати тими, хто
здійснює ці зміни — «господарями проміжного часу», оскільки ці зміни стають
складнішими і набувають все більшого значення у культурно–креативному
розвитку [5]. Водночас культурний менеджер має володіти також і основними
функціями, такими як: творчість і креатив, розробка ідей і проєктів, формулювання концепцій, обговорення розвитку мистецтва і культури, формування
довіри, орієнтація на майбутній розвиток, саморозвиток і самореалізація в соціокультурному середовищі.
На підтвердження думки доречно закцентувати увагу на «Стратегії України 2030», де у результаті проведеного дослідження наголошено, що сучасна
система освіти потребує гнучкості та адаптивності до викликів часу. Узагальнено, що освіта майбутнього — це безперервний процес навчання та оновлення знань. Відповідно до дослідження, конкурентними перевагами фахівців
володіння такими компетентностями майбутнього, як: лідерство, комунікації
та ведення переговорів, креативність, генерування ідей, критичне мислення,
емоційний інтелект, навички провідних ІТ, проєктування технологій та проєктний менеджмент тощо [1]. Оскільки згідно із Законом України «Про освіту»
метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей,
формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей [3]. Саме тому на часі вирішення дискусійних аспектів, що стосуються
концептуальних засад формування освітніх стандартів культурно–мистецької
освіти, а також досліджень розробок, інновацій, продуктивності, врахування
міжнародних стандартів.
Нині під час навчання студенти опановують широкий комплекс дисциплін,
які зорієнтовані на формування і розвиток відповідних професійних компетенцій до обраних спеціальностей культурно–мистецького напряму. Водночас
відповідно до викликів часу актуалізується необхідність зміни традиційних
підходів на інноваційні та креативні інструменти підготовки майбутніх культурних менеджерів. У науковій літературі виокремлюють такі принципи ін-
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новаційної освіти, як: більше освіти для більшості людей; навчання впродовж
усього життя (неперервність освіти і регулярне оновлення індивідуальних здібностей, підвищення кваліфікації); міжнародне визначення кваліфікаційних
вимог; збереження багатства національних культур і цінностей [4, 43–44]. Креативність та інновації — це тренди освітньої траєкторії, що розглянемо через
компетентнісний, особистісно зорієнтований і практико–зорієнтований підходи та забезпечення неперервності освіти культурних менеджерів.
Погоджуємось з О. Копієвською, яка зазначає, що сучасний освітній простір
порушує питання щодо формування компетентностей майбутніх фахівців
як важливої комбінації знань, вмінь і практичних навичок [2, 131]. У цьому контексті виникають питання моделювання компетентнісно–зорієнтованого майбутнього фахівця та професійний розвиток у процесі освіти протягом життя.
Основними критеріями формування компетентності майбутнього культурного менеджера є культура мислення (знання цінностей професійної культури
як основи способів організації діяльності майбутнього фахівця, усвідомлення
їх значення для професійного розвитку, інтелектуальні здібності), усвідомлення їх значення для професійного розвитку, спілкування, рефлексивних навичок та психічної саморегуляції.
У процесі формування конкурентоздатного культурного менеджера в творчому началі і гнучкості важливу роль відведем діджитал–інноваціям із можливістю ефективного застосування в освітньому процесі. Нині все більше виникає
потреба перед навчальним закладом активно включатись у новий вимір життя
процесу впровадження технологій змішаного (гібридного) навчання, реалізації інтерактивних методів та інструментів, формування цифрової компетентності як у викладачів, так і в студентів. Важливим питанням також є розробка
креативних та інноваційних технологій освітньої траєкторії, які забезпечать
формування нової генерації фахівців відповідно до реалій і вимог часу.
Потреба впровадження нових методів, форм і засобів викладання навчальних
дисциплін детермінована зміною самої особистості студента і потребою запровадження в навчальний процес сучасних практико–зорієнтованих технологій.
Ефективні можливості забезпечують інноваційні технології навчання через
використання освітніх онлайн–платформ Coursera, Prometheus, GlobalLogic
тощо; інтерактивних платформа Zoom, Google Meet для онлайн–лекцій, конференцій, тренінгових занять. Забезпечити цікаву і практичну роботу доцільно із системою Moodle та Google інструментами, такими як: Classroom, visme,
classtime, mentimeter, google forms, що дасть студентській молоді альтернативу
та можливість для викладача отримати від студента фідбек.
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Доповненням вищезазначеного є можливість реалізації у навчальному процесі засобів медіаосвіти. Зокрема, цікавим є досвід застосування у вивченні
матеріалу та під час дискусійних майданчиків роботи з подкастами у сфері
культури та мистецтва, Instagram, YouTube, Facebook, телеканалами, авторськими блогами, мобільними додатками тощо. На наше глибоке переконання, це відкриває можливості для створення нових творчих ідей, інноваційних
проєктів, колаборацій та готовність українських фахівців долучитись до світових тенденцій. При цьому використання сучасних інформаційних та медійних технологій, інтерактивних форм навчання реалізуються у відповідності
із принципами безперервності, демократизації, інтеграції, глобалізації як основ алгоритму довіри викладач — студент — університет. Що дасть можливість забезпечити формування майбутніх конкурентоздатних фахівців соціокультурного середовища, які володіють відповідними цінностями розвитку,
відкритості до нового, прагненням до вдосконалення, цінностями змін.
Необхідно підкреслити, що від компетентного та успішного культурного
менеджера залежить успішність і перспективне майбутнє соціокультурного середовища. Саме тому доцільно забезпечувати постійний саморозвиток
та підвищення кваліфікації через неперервну освіту фахівців. Проведений
нами аналіз дає можливість зауважити, що на сьогоднішній день існує чимала
кількість можливостей для саморозвитку і професійного вдосконалення культурних менеджерів як державними інституціями, так і громадськими організаціями на основі відповідних грантових платформ.
У контексті розгляду цікавою є можливість від House of Europe. Зокрема,
програма Creative Enterprise Ukraine, що дає карт–бланш на пошук нових
освітніх рішень для соціокультурного середовища. Участь у програмі надає
можливість професійного розвитку, переймання кращого закордонного досвіду від експертів з ЄС та Великої Британії: про інновації в освіті та освітні
рішення для креативних індустрій, культури та мистецтва [5]. У рамках програми House of Europe реалізує можливість участі у програмі Active Citizens
Camp. Зокрема, бути учасниками стажувань, навчальних поїздок, нетворкінгів
та різних форм професійного обміну в соціокультурному середовищі [5]. Саме
участь у цій програмі забезпечує неперервну освіту культурних менеджерів,
вона спрямована на розвиток лідерського потенціалу, соціальної відповідальності, поширення досвіду, генерацію ідей, формування креативного мислення
та забезпечує крос–секторальність.
Підсумовуючи, зауважимо, що саме сьогодні на часі зміна освітньої парадигми моделювання компетентнісно–зорієнтованого майбутнього фахівця
соціокультурного середовища, загальною метою професійної діяльності яко-
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го є досягнення конкурентоздатності як відповідного показника реалізованості конкретних цілей, планів, стратегій поведінки. При цьому пріоритетним
аспектом виникає необхідність модернізувати культурно–мистецьку освіту
згідно з європейськими стандартами і практиками, підтримувати й розвивати
всі форми формальної і неформальної освіти на базі бюджетних і небюджетних культурно–креативних інституцій, стимулювати адаптацію інноваційних
освітніх технологій та програм відповідно до викликів часу, запроваджувати
діджитал–інструменти в освітньому просторі та стимулювати реалізацію креативних й інноваційних рішень.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
SOFT SKILLS СТУДЕНТІВ–КУЛЬТУРОЛОГІВ
Актуальним завданням сучасної вищої освіти є пошук освітніх моделей, котрі відповідають новому етапу цивілізаційного розвитку, адже у Законі України «Про вищу освіту» зазначено, що підготовка фахівців у будь–якій сфері
повинна здійснюватися на новій концептуальній основі в рамках компетентніс-
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ного підходу [1]. Професійний стандарт вищої освіти України за спеціальністю 034 Культурологія передбачає сформованість у здобувачів ряду загальних
і професійних компетентностей [2], що дозволять їм у майбутньому не тільки
вільно володіти своїм фахом, але й орієнтуватися в суміжних видах діяльності,
бути здатними до навчання протягом життя, бути мобільними, самоорганізованими, творчими. Відтак конкурентноздатними постають навички й уміння,
котрі передбачають: креативний підхід, нестандартність мислення, ініціативність, генерування ідей, уміння швидко адаптуватись до мінливих умов, здобувати й вірно оперувати інформацією, працювати в командах тощо. Ці гнучкі
уміння (soft skills) визнані світовою спільнотою як ключові, такі, що необхідні
кожній людині в умовах технічного прогресу — критичне мислення, креативність, комунікабельність, емпатія, кооперація, відповідальність [3]. Орієнтація
освітнього середовища закладів вищої освіти щодо формування гнучких умінь
забезпечує відповідність освітніх програм потребам ринку праці, що матиме
позитивний економічний і соціальний ефект.
Найбільшим педагогічним потенціалом у формуванні soft skills володіє
культура як засіб формування картини світу і духовності особистості, як умова
розвитку творчих здібностей і критичного мислення, як інструмент виховання культури життєтворчості та можливість самореалізації. Цілісне й багатостороннє вивчення феномену культури забезпечує студентам–культурологам
достатню міру фундаментальності й універсальності знань, що уможливлює
їх професійну реалізацію в різних сферах — освітній, науковій, рекреаційній,
дозвіллєвій, мистецькій, управлінській, виробничій. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки спрямований на формування у здобувачів
системного і критичного мислення, адже культурологічні знання — відкриті,
поліцентричні, формуються на основі вільного усвідомленого вибору теорій,
підходів, дискурсів, мовних кодів. Потреба в осмисленні способів продукування й репрезентації різноманітних культурних практик формує проблемне поле вивчення культури, відтак сприяє розвитку креативності, комунікативності, здатності співпрацювати в колективі. Знання у сфері культурології
дозволяють випускникам краще орієнтуватись у запитах ринку й розуміти інтереси споживачів у інформаційному суспільстві. Отже, змістове наповнення
освітньої програми культурологів визначається тими завданнями, які повинен
вміти розв'язувати випускник, і сукупністю особистісних, соціальних та професійних компетенцій.
Відзначимо, що компетентнісний підхід найкраще реалізується через інтерактивні педагогічні технології, які передбачають організовану взаємодію
суб'єктів освітнього процесу: обмін інформацією, моделювання проблемних
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ситуацій, занурення в реальну атмосферу співпраці заради вирішення навчальних завдань.
Насамперед велика увага приділяється навчанню студентів роботі з інформацією: її пошуку з різних джерел, вибору стратегії обробки та об'єктивної інтерпретації. Тут доречними постають діалогічно–дискусійні методи, завдяки
яким здобувачі оволодівають різними способами відображення інформації,
набувають умінь формулювати питання, вести діалог або дискусію, відстоювати власну позицію; вчаться шукати альтернативні ідеї, а відтак — опановують тактику самоорганізації й реалізації внутрішніх ресурсів. Прикладами тем
для дискусій можуть слугувати такі: «Ужгород — діалог минулого й сучасності: до проблеми збереження історичного центру міста», «Замки Закарпаття —
забуті свідки історії», «Актуальні тренди в культурі», «Проблеми збереження
культурного розмаїття в сучасному світі», «Етнічна культура як ресурс організації культурних проєктів».
Великі резерви креативності, самоорганізації та кооперації містяться в проєктних освітніх технологіях. Оскільки ефективність роботи культуролога залежить від уміння презентувати особливості та цінності культури, для самостійної і позааудиторної роботи студентам пропонується створення проєктів,
що мають практико–орієнтований характер. Продуктом проєктної діяльності
здобувачів може стати організація виставки, фестивалю, конкурсу, презентації книги чи інших мистецьких артефактів; розробка екскурсійного маршруту
або музейної експозиції; відеофільм; радіопрограма; інтернет–сайт; пізнавальні онлайн–курси про культуру чи мистецькі явища; майстер–класи і тренінги
для різних категорій населення; випуск студентських газет; створення тематичних буклетів; проєкти з охорони культурної спадщини та ін. Слід врахувати, що ці проєкти часто реалізуються в рамках проходження практики, а також
вони є перспективними щодо встановлення партнерських відносин із органами місцевої влади, закладами освіти й культури, релігійними організаціями
та представниками бізнесу. Отже, технологія проєктів є прикладом втілення
контекстного навчання, надає можливість формування практичних навичок
у майбутніх фахівців–культурологів, що забезпечує підвищення конкурентоздатності на ринку праці. Варто зазначити, що проєктна діяльність здобувачів
спрямована на формування у них свободи творчого самовираження, комунікабельності, відповідальності, активності, критичного мислення, ініціативності, вона сприяє самостійному пошуку розв'язання проблеми і самоосвіті — домінуючих soft skills.
Неабиякий розвиваючий потенціал групової взаємодії закладено у позааудиторній діяльності студентів, у тому числі — тій, що пов'язана з організацією
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змістовного дозвілля: «Вечір першокурсника», «Вечір культуролога», на якому
відбувається посвячення першокурсників до лав професійного цеху, «Брейн–
ринг», клуб «Читаємо разом», участь у творчих самодіяльних колективах та ін.
Вони відрізняються за формою проведення, тематикою, змістом, але спільними рисами усіх цих заходів є домінування творчої складової, атракційність,
театралізованість, колективність участі, вироблення певної ритуальної практики. Особливе значення у цьому контексті мають креативність, ініціативність
студентів, їх артистичні й організаторські здібності, вболівання за команду,
прояв альтруїзму тощо. Відтак випускник зможе набути також компетенції організатора, керівника аматорського колективу, режисера масових свят і т. п.
Отже, завдяки інтерактивним освітнім технологіям здобувач стає активним
учасником освітнього процесу, постає співтворцем, співорганізатором своєї
освіти. Упровадження цих технологій надає освітньому процесу динамічного
характеру, сприяє створенню атмосфери невимушеного спілкування, співпраці та співтворчості, сприяє формуванню колективу однодумців, допомагає
подолати суперечність між індивідуальним характером навчальної роботи
студента і колективним характером майбутньої професійної діяльності.
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АВТОРСЬКА ЛЯЛЬКА (ООАК) ЯК НАВЧАЛЬНИЙ
ТА МИСТЕЦЬКИЙ ОБ'ЄКТ
Наш час — це час новітніх технологій та синтезу мистецтва. Через мистецькі твори автори прагнуть донести до глядача свої думки, враження, переживання за допомогою різних формальних індивідуальних засобів вираження.
Переплетення жанрів мистецтва породжує нині низку нових напрямів і видів
художньої декоративної діяльності.
Одним з яскравих прикладів сучасної художньої культури в Україні є авторська художня лялька. Інтегруючи різні види мистецтва, вона не тільки не втрачає набутого протягом багатьох століть статусу самостійного виду декоративно–ужиткового мистецтва, а й набуває сталих рис образотворчого мистецтва
із власними законами формоутворення, образною структурою та внутрішньою логікою розвитку.
Поняття авторської ляльки тлумачиться як «художня лялька, створена конкретним автором (авторкою), яка є унікальним, продуманим до дрібниць образом, ручною роботою з використанням різних матеріалів і авторських прийомів» [2].
Найдавніша згадка про ляльку пов'язана з царицею Клеопатрою. Колекція
її ляльок слугувала своєрідним журналом мод, за ескізами одягу яких замовлялось святкове вбрання цариці для особливих церемоній. На початку XVII ст.
ляльки слугували посланцями моди, їх передавали зі столиці в провінції, тим
самим розповсюджуючи нові моделі одягу.
Перша художня авторська лялька в єдиному екземплярі була створена
у Франції у 1881 р. відомим художником Едгаром Дега. Це була воскова статуетка, одягнута у справжню сукню з тканини. Маленька танцівниця («Petite
Danseuse»), так назвав її художник, була продемонстрована широкому загалу
в Парижі на виставці імпресіоністів. Відомо, що порцелянові ляльки, популярні у XVI–XVII ст., виготовлялися в Англії, Франції та Німеччині. Тривалий час
у всьому світі колекціонери цінували й захоплювалися лише антикварними
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ляльками, але наприкінці XX ст. майстри авторської ляльки почали створювати нові шедеври лялькового мистецтва [2].
Поруч з авторськими ляльками, створеними від початку до завершеного образу, широке розповсюдження отримали ляльки ООАК.
Термін OOAK походить від англійського One Of A Kind — «єдина у своєму
роді». Спочатку так називали лише авторські ляльки, згодом термін став поширюватись на фабричні моделі. Інколи використовується альтернативний
термін makeover — переробка [3].
Термін ООАК застосований до поточної моделі, яку ще називають редизайном ляльки, тобто незворотнім перетворенням образу, що надає їй особливості й унікальності. ООАК найчастіше передбачає часткову або повну перерисовку обличчя, перепрошивку волосся або суттєву зміну зачіски, переодягання
в авторський дизайн або підібраний із готових речей. Іноді пересаджується голова на інше тіло або модифікується фігура ляльки. Творчість обмежується
лише фантазією людини. Крім того, автори створюють і свою історію кожній
моделі, надають імена, особливі ознаки тощо. Подекуди майстри ООАКа виконують портретні ляльки відомих особистостей.
Створення авторської ляльки слід розпочинати з ескізу на папері і лише після цього добирати відповідно до сформованого образу необхідний екземпляр.
Варто зазначити, що в окремих випадках відбувається навпаки, нову ідею навіює лялька з домашньої колекції чи вітрини магазину. Але за будь–яких умов
розпочинати слід з ідеї. Створення ляльки ООАК можна представити такими
етапами:
1. Розроблення ідеї, створення ескізів;
2. Детальне опрацювання дизайну;
3. Добір необхідних матеріалів та інструментів;
4. Підготовка ляльки;
5. Зміна ляльки (обличчя, волосся, нанесення тату тощо);
6. Виготовлення зміненого стилю.
Нині перерисовка обличчя — ціле мистецтво. І стосується це не лише колекційних дорогих екземплярів. Таке мистецтво підвладне будь–кому, хто хоч
трішки знайомий із фарбами та пензлем. Спочатку з обличчя ацетоном змивається вся фарба, прибираються залишки водою та воно витирається насухо.
Нове обличчя малюється акриловими фарбами. Водночас можна змінити риси
обличчя — як у пластичній хірургії, обличчя коригується гострим лезом —
можна прибрати скули чи відкоригувати форму носа. Але, щоб не прорізати
обличчя ляльки наскрізь, слід пам'ятати, що його товщина лише 3 мм. Наступний крок передбачає зачищення поверхні обличчя наждачним папером різ-
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них номерів до утворення гладкої поверхні. Існує і спрощений підхід у формотворенні обличчя ляльки, що полягає у незначній зміні іміджу. Цей напрям
називається Customized Doll і передбачає, наприклад, підфарбовування губ,
приклеювання вій.
Перепрошивка волосся виконується якісніше, ніж фабрична, матеріал також
може бути іншим (фабричне — це синтетичне волосся), що створює більший
діапазон для творчості: зміна зачіски, кольору.
Під час роботи з ООАК змінюють об'єми частин лялькового тіла, використовуючи художній пластик, забарвлення тіла для надання більшої реалістичності, виділяють нігті, маленькі складки тіла, тонується шкіра.
Початківцям слід запастись терпінням і користуватися спеціальною літературою. Книги та майстер–класи, форуми і виставки стануть найкращою базовою основою. Перед створенням масштабних проєктів слід також потренуватись у прорисовці обличчя, перепрошивці волосся, пошитті одягу.
Багатьом здається, що створення ляльки ООАК — це просто, однак це кропітка творча робота, яка вимагає не лише зосередженості, точності, майстерності, а й знань, умінь із низки художніх і декоративних дисциплін, зокрема: живопису, скульптури, композиції, кольорознавства, дизайну, рукоділля з різних
жанрів, перукарської майстерності тощо.
Робота зі створення авторської ляльки ООАК дає змогу відчути себе художником, митцем, що робить цей процес особливо цікавим.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ «МУЗИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ»
Основні тенденції розвитку сучасної музичної освіти та вимоги до рівня
професійної підготовки педагогів–музикантів включають вміння вести освітню діяльність в умовах функціонування цифрового освітнього середовища,
що надає значні можливості в організації навчального процесу із застосуванням інноваційних форм діяльності.
У зв'язку з цим змінюються методи та форми викладання музичних дисциплін, перед педагогами–музикантами відкриваються нові можливості організації творчої діяльності з використанням музично–комп'ютерних технологій
та цифрового освітнього середовища.
Широкі можливості щодо ефективної реалізації зазначеної стратегії має запровадження в освітній процес проєктної діяльності у професійній підготовці
майбутніх вчителів–музикантів.
Проблеми проєктної діяльності досліджувалися такими вченими, як Н. Анісімова, Л. Байдурова, К. Баханов, Л. Ващенко, Дж. Дьюї, М. Елькін, І. Єрмаков,
Л. Зазуліна, В. Кілпатрик, Е. Коллінгс, І. Підласий, Є. Полат та ін.
Відомі програми та методики навчання із дисципліни «Музична інформатика» наступних авторів: А. І. Бондаренко, Д. В. Вологін, А. П. Ментюков,
А. Г. Михайленко, Н. Г. Бреус, Т. І. Бороніна, А. В. Харуто, В. Д. Шульгіна,
у кожній виділено основні моменти роботи, актуальні у певний період розвитку інформаційних технологій, при аналізі програм можна зробити висновок,
що передбачено перспективи розвитку комп'ютерних технологій.
Музична інформатика як нова міждисциплінарна сфера професійної діяльності, що пов'язана зі створенням та застосуванням спеціалізованих музичних
програмно–апаратних засобів, вимагає знань та умінь як у музичній галузі, так
і в галузі інформатики.
На нашу думку, музична інформатика вивчає способи запису, створення,
відтворення, збереження, редагування, цифрової обробки, форматування, історії, теорії, синтезу, передачі, створення довершених композицій, вивчення
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технологій та принципів роботи, властивостей та практичного використання
інформації музичного характеру [4, 130].
Використання проєктної діяльності на заняттях із «Музичної інформатики»
забезпечує рівні стартові можливості для здобувачів вищої освіти з різним рівнем базових знань. Використання методу проєктів створює стійку позитивну
мотивацію до засвоєння навчального матеріалу, до самостійного вирішення
поставлених завдань; формує почуття відповідальності за виконуваний об'єм
робіт; створює умови для співпраці; формує навички застосування програмного забезпечення; розвиває творче мислення, вчить приймати оптимальні рішення; зорієнтовує на створення реального продукту (проєкту).
Проєктна діяльність — це конструктивна і продуктивна діяльність особистості, спрямована на розв'язання життєво значущої проблеми, досягнення
кінцевого результату у процесі цілепокладання, планування і здійснення проєкту [2, 506].
Серед різних трактувань поняття «метод проєкту» ми виокремимо саме таке
визначення.
Метод проєктів — система навчання, за якої учні здобувають знання в процесі планування й виконання завдань, які поступово ускладнюються [3, 12].
У реалізації проєктної діяльності ми дотримуємося таких функцій методу
проєктів (за Бондаренко Л. А.) в освітньому процесі відповідно до особливостей професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва: аналітична (визначення проблеми, її актуальності, мети та відповідних завдань,
обрання оптимальних методів її вирішення, аналіз навчального матеріалу
тощо); пошукова (самостійний пошук та добір інформації, її обробка); пізнавальна (формування і задоволення пізнавальних інтересів студентів); інтегративна (інтеграція знань та вмінь із різних дисциплін: музична теорія, історія
музичної культури, аналіз музичних творів, сольфеджіо, гармонія та поліфонія, інструментально–виконавські знання та вміння, виконавська інтерпретація тощо); розвивальна (розвиток професійних здібностей, якостей, вмінь
та навичок майбутнього педагога–музиканта у процесі проєктної діяльності);
комунікативна (формування навичок комунікативної взаємодії між студентами, між студентами та викладачем, вміння спілкуватися з різноманітною аудиторією); організаційна (визначення етапів виконання проєкту, організація
власної діяльності з його реалізації); рефлексивна (розвиток рефлексивної сфери — самоаналіз, самооцінка, самоконтроль, самостійність у проєктній діяльності, відповідальність за вибір та результати); оцінна (об'єктивна оцінка власної
проєктної діяльності та її результатів на основі розроблених критеріїв, порівняння реального результату з очікуваним, коригування діяльності відповідно
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до запланованого результату); практико–спрямована (самостійне оволодіння
новими знаннями, їх практичне застосування у процесі вивчення музичних
творів, обов'язкова презентація отриманих результатів, наприклад, у формі
концертного виступу, лекції–концерту, уроку, позакласному мистецькому заході, анотації до музичного твору, укладаннях збірок музично–дидактичного
репертуару, аудіо– та відеозаписах тощо) [1].
На нашу думку, доцільно застосовувати у підготовці студентів такі види
проєктів, як: дослідницькі, інформаційні, творчі, просвітницькі, виконавські.
За складом учасників це можуть бути індивідуальні або групові проєкти.
За змістом — монотематичні, міжпредметні.
Групові творчі проєкти мають два види змістового наповнення: міжпредметні, музично–творчі.
Використання та реалізація проєктної діяльності та методу проєкту сприяють активній пошуковій та самоосвітній діяльності студентів; переходу
від традиційних аудиторних форм навчання до групових та індивідуальних
форм самостійної пізнавальної діяльності; оволодінню методом проєктів як інструментом у вирішенні саморозвивальних завдань; активізації виконавсько–
творчої діяльності.
Таким чином, реалізація проєктної діяльності у процесі вивчення «Музичної інформації» є запорукою формування проєктної культури та передбачає
формування педагога–музиканта як творчої особистості.
Список використаних джерел:
1. Бондаренко Л. А. Метод проєктів у професійному саморозвитку майбутнього вчителя
музики. Вища освіта України. 2012. № 1. Додаток 1. С. 36–42.
2. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
3. Коберник О. М. Проектування на уроках трудового навчання. Трудова підготовка
в закладах освіти. 2001. № 4. С. 12–14.
4. Семенчук В. Реалізація міжпредметних зв'язків у процесі вивчення «Музичної
інформатики». Психолого–педагогічні проблеми сучасної школи. 2020. № 2(4). С. 129–139.
URL: http://journal.mmi.kpi.ua/index.php/2706-6258/article/view/223058 (дата звернення:
19.02.2022).
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ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ
РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМУ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
Сьогодні педагогічна громадськість схвильована недостатнім духовним розвитком молодого покоління, знеціненням моральних норм, орієнтації на антикультурні цінності. З огляду на таке, останнім часом почалася інтенсивна
розробка змісту мистецької освіти та виховання молоді на основі культурних
підходів. У цьому контексті особливо важливим є впровадження концепцій
мистецької освіти з урахуванням основних напрямів духовного осягнення
мистецтва, його впливу на особистісний розвиток студентської молоді. Застосування основних принципів мистецтва передбачає переосмислення сучасних
тенденцій освітньої дійсності, впровадження різноманітних продуктивних
методів та інноваційно–педагогічних технологій. Це уможливить створення
необхідних умов для об'єктивного розуміння творів мистецтва, їхній вплив
на емоційну сферу суб'єкта, стимулювання оригінальних проявів художніх
вражень, розвиток асоціативних уявлень, формування творчого мислення.
Варто зазначити, що кожного року зміст мистецької освіти поповнюється новими сучасними концепціями і теоретичними розробками ефективної підготовки майбутніх учителів та духовного розвитку учнівської і студентської молоді. А. Болгарський, І. Зязюн, Л. Коваль, О. Кузнецова, Л. Масол, Г. Падалка,
А. Растригіна, О. Ростовський, О. Рудницька, Г. Тарасенко, О. Щолокова та інші
дослідники у своїх наукових розробках висвітлюють інноваційні принципи
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мистецької освіти та шляхи їхнього впровадження в навчально–виховний процес освітніх закладів. Їхні дослідження вказують на необхідність орієнтуватися
на стрімкі зміни, що відбуваються в соціальній сфері, науці і культурі, стимулюють процес модернізації змісту мистецької освіти, різних напрямів виховання, зокрема, художньо–естетичного розвитку студентської та учнівської
молоді у багатьох східних і західних країнах.
Можна виокремити два напрями, за якими відбувається оновлення змісту
мистецької освіти студентів та учнів у різних країнах. Першим напрямом можна вважати удосконалення традиційних навчальних програм освітніх закладів, впровадження нових спецкурсів та дисциплін. Другий напрям передбачає
введення в загальноосвітніх закладах нових мистецьких дисциплін, які б уможливили формування творчого мислення учнівської та студентської молоді.
Так, наприклад, французькі педагоги приділяють значну увагу проблемам
художньо–естетичного виховання, котре розглядається як засіб гармонізації
духовного і практичного життя молодого покоління та необхідною умовою
всебічного розвитку особистості. Нові форми і засоби художньо–естетичного
виховання повинні, з одного боку, розширити і поглибити знання учнів з історії і теорії мистецтва, а з другого — розвивати їх здатність до продуктивної
художньої творчості [9].
Група німецьких педагогів розробили проєкт нової «цілісної школи». Одне
із пріоритетних завдань вони вбачають у тому, щоб школа стала місцем життєвої радості для учнів, а її духовний клімат повинен створювати умови для самореалізації особистості, максимально розвивати творче начало кожного учня.
Науковці переконані, що розвиток креативності стимулює і підвищує якість
знань у різних сферах. У результаті такого підходу навчально–виховний процес набуває гуманного характеру, полегшує учням особистісний розвиток здібностей за умов зберігання цілісного світогляду у вивченні різних навчальних
дисциплін. Таким чином, педагогічна концепція «цілісної школи» дозволяє
по–новому осягнути вислів «пізнай себе сам» та його місце в навчально–виховному процесі [2, 25].
У підготовці майбутніх вчителів мистецьких дисциплін потрібно зосередити увагу на розвиткові вмінь створювати умови для творчого розвитку учнів:
вивчити особистість, творчі нахили кожного учня, розібратися у психології їхніх здібностей та особливостях художньо–творчого процесу. Тому студентам
важливо брати участь в управлінні навчальним процесом освітнього закладу, допомагати у підготовці художньо–естетичного навчального середовища,
впроваджувати нові ідеї, неформальні умови навчання та свого дозвілля.
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Проблему художньо–естетичної освіти та виховання підростаючого покоління вивчали американські учені. В основі концепції педагога–дослідника
Д. Бенкса лежить розуміння ролі культури у формуванні духовності людини
та полікультурна освіта. У такий спосіб науковець радить допомогти підростаючим поколінням розвинути міжкультурну компетентність. Він вважає,
що тільки література і мистецтво відкривають шляхи до розуміння історії
та культури кожного народу, оскільки інтерпретують емоційну сферу його
життя [2, 27–28].
Педагоги з Індії шукають можливість поєднання старих і нових форм навчання, використання національного мистецтва, зв'язків національної художньої культури з європейською, наголошуючи про впровадження мистецтва
у навчальні плани закладів різного рівня підготовки.
Учені наголошують, що мистецтву повинно належати особливе місце не тільки у спеціалізованих мистецьких навчальних закладах, а й у загальноосвітніх
навчальних та різних спеціальних освітніх закладах.
Тому, проаналізувавши різні підходи до змісту мистецької освіти, можна
виокремити основні завдання у підготовці майбутнього вчителя мистецьких дисциплін: можливість бути більш самостійним у своїх творчих задумах
та творчій діяльності, приймати неординарні рішення при виконанні творчих
завдань, створювати умови для розкриття особистісних якостей учнів. На основі цього можна виділити провідні принципи концепції, яка б була корисною
для вітчизняної системи мистецької освіти студентської і учнівської молоді: використання різних видів мистецтва і засобів діяльності; комплексне засвоєння
різних видів мистецтва і різних форм художньої діяльності; опора на базові
художні знання, сукупність яких створює базу для наступної самоосвіти; забезпечення розвитку художніх потреб для самовиховання.
Традиційні міжпредметні зв'язки малоефективні у формуванні художньої
культури учнів. Для навчального процесу корисною стане ідея комплексності
мистецтва. Для професійної підготовки майбутнього вчителя мистецьких
дисциплін важливо накопичувати нові якості, в основі яких лежить широкий
культурологічний підхід.
У нашій країні також проблеми культури мистецької освіти та художньо–естетичного виховання підростаючого покоління мають важливе значення. Це
прослідковується у різних документах, зокрема, у «Національній державній
комплексній програмі естетичного виховання» [4]. Особливість Програми полягає в урахуванні національно–культурних традицій, які розвивалися і збагачувалися в Києво–Могилянській академії та інших навчальних закладах, започаткувалися в творчості Г. Сковороди, І. Франка, П. Юркевича, педагогічних
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новаціях В. Грінченка, М. Русової, В. Сухомлинського, К. Ушинського та інших
педагогів. Ця Програма враховує педагогічний досвід кращих учителів, які
намагаються виходити з місцевих умов і можливостей самих шкіл, розвивати
власну ініціативу. У ній простежуються спроби відродження національно–
культурних традицій, положення сучасних концепцій, мистецьку освіту розглядають у загальному процесі навчання.
Якщо розглядати мистецтво як засіб духовного розвитку людини, що формує її індивідуально–естетичні якості, це може надати навчальному процесу
можливості стати підґрунтям повноцінного саморозвитку студентської та учнівської молоді. Розгляд різноманітних концепцій дає змогу виділити провідні
засади мистецької освіти, а саме: формування духовного світу особистості засобами мистецтва; комплексність мистецької освіти; формування художнього
мислення та художніх цінностей; звернення до художніх творів вітчизняного
мистецтва у поєднанні зі світовим; орієнтація на творчий розвиток особистості.
На основі узагальнення наведених положень можна виділити три шляхи
їх реалізації: використання міжпредметних зв'язків дисциплін художньо–естетичного циклу (формують естетичні поняття, знання й навички, розвивають емоційну свідомість); об'єднання групи мистецтва за принципом переваги
одного його виду (викликає зацікавленість, активізує пізнавальну діяльність);
інтеграція мистецтв на основі композиційної цілісності (стимулювання нових
асоціацій різних відчуттів) [6, 14].
Виявлені шляхи сприяють реалізації дидактично–виховних завдань. Найефективнішим буде використання різних видів мистецтва в навчально–виховному процесі, де кожний доповнює своєю специфічною неповторністю завдяки художній фантазії, асоціативному мисленню. Так межі мистецтва значно
розширюються і мають набагато більший вплив на формування духовного
світу особистості.
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ХОРОВІ МІНІАТЮРИ ПОДІЛЬСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У
РЕПЕРТУАРІ МОЛОДІЖНИХ ВОКАЛЬНИХ АНСАМБЛІВ
ТА ДИТЯЧИХ ХОРІВ М. ВІННИЦІ
Дослідження регіональної хорової композиторської та виконавської творчості за останні десятиліття набули великої популярності у науковій галузі.
Такі наукові розвідки дають змогу не лише систематизувати творчі надбання
певного регіону, але і утворити цілісний образ хорової культури України.
Ґрунтовні дослідження творчості окремих майстрів хорової справи належать
В. Чучману, І. Бермес та ін. [2; 7]. Дослідженням хорової творчості Вінниччини
на сьогодні займаються Н. Сізова, Л. Семенко [5; 6]. Проте хорова творчість окремих вінницьких композиторів та колективів початку ХХІ століття ще не постала у центрі дослідницького інтересу.
Тому ця стаття має на меті висвітлити не лише творчий доробок таких відомих на Вінниччині композиторів, як Родіон Скалецький, Віталій Газінський,

Філософія культурно–мистецької освіти

183

Віктор Волков, але і творчість сучасних хорових колективів та вокальних ансамблів, що функціонують у Вінниці.
У зазначений період майстри Вінниччини в умовах творчого відродження
країни плідно працювали у галузі хорового мистецтва.
Більшість цих композиторів створювали свої композиції для колективів,
з якими вони безпосередньо працювали. Знаючи можливості своїх ансамблів
та хорів, можна відзначити загальну тенденцію у творчості вінницьких композиторів, яка полягає у специфічному хоровому викладі творів, зручних теситурних можливостях, плавному «хоровому» голосоведінні.
Прикладом натхненної і самовідданої праці на ниві музично–естетичного
виховання школярів може слугувати діяльність заслуженого працівника культури України Валентина Анатолійовича Буко — вчителя музики Немирівської
школи № 1, організатора і художнього керівника зразкового фольклорного ансамблю «Чарівне Поділля». До складу фольклорного колективу входили учні
загальноосвітньої школи с. Чуків, які володіли грою на різноманітних народних інструментах.
Більшу частину своїх пісень В. Буко написав саме для цього колективу. Одним із найбільш відомих творів композитора є пісня «Моє Поділля» (вірші
В. Козака). Написаний твір з урахуванням виконавських можливостей учнівського колективу: унісонний заспів, приспів, що звучить у терцію, до якого
згодом приєднується контрапунктуючий третій голос (альт) із досить зручною
для інтонування мелодичною лінією.
Поетичний текст В. Козака проникнутий почуттям захоплення та любові
до рідного краю, усвідомленням причетності до його історії.
Багато композиторів Вінниччини постійно співпрацюють із поетами–земляками. Так, плідною виявилася і співпраця композитора із поетом Костянтином
Лазаренком, який присвячує свої вірші Немирівському краю. Саме на такі тексти В. Буко склав для дитячого колективу пісні «Сонячні лани» та «Немирівська осінь» [3].
Тривалий час керував дитячим хором Вінницької музичної школи № 2 Віктор Олексійович Волков. Саме для шкільного хору він створював обробки
народних пісень. Для виконання хором старшокласників відповідно є твір
В. Волкова «Михайлу Коцюбинському» на вірші І. Масляєва. Твір написаний
у кращих традиціях української народної пісенності. Після унісонного вступу
повтор витриманий у чотириголосній фактурі, що суттєво збагачує гармонічний план твору, хоча і не ускладнює музичний матеріал.
Степан Федорович Уліцький понад 20 років керував хоровою капелою Вінницького педагогічного училища (тепер — коледжу), для якої були створені
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обробки народних пісень, а також і власні композиції. Учнівському колективу може стати у пригоді для святкового виступу пісня С. Уліцького на вірші
М. Луківа «Подоляночки», що написана у дусі грайливої польки.
Ярослав Степанович Кушка більшу частину свого творчого життя працював
із чоловічим вокальним ансамблем «Бревіс», що функціонує дотепер при Вінницькому коледжі культури і мистецтв імені М. Д. Леонтовича. Саме для цього ансамблю і були створені його переклади та обробки народних пісень «Ніч
яка місячна», «Віє вітер, віє буйний», пісня січових стрільців «Там на горі», «Казав мені батько» та ін. Так, обробці української народної пісні жартівливого
характеру «Казав мені батько» притаманні стильові ознаки галицької хорової
школи: стійка опора на національні фольклорні традиції, чітка ритмічна організація, короткі фрази та лаконічна мелодика. Обробки українських народних
пісень Я. Кушки «Там на горі», «Ніч яка місячна» близькі до стилю галицького
лідертафелю із простою мелодичною лінією, компактною формою та зручним
багатоголоссям [1, 116].
Жіночий вокальний ансамбль «Мальви», заснований у 1989 році заслуженим
працівником культури України Зінаїдою Курковою у Вінницькому коледжі
культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича, суттєво підняв рівень молодіжного вокально–хорового виконавства на Вінниччині. Вокальні традиції продовжила з 2007 року викладачка Вінницького коледжу культури та мистецтв ім.
М. Леонтовича Христина Бедзір. Багаторазовий переможець вокальних конкурсів і володар Гран–прі, студентський ансамбль «Мальви» подає приклад
високої вокальної культури. Репертуар колективу становлять вокальні твори
українських та зарубіжних композиторів–класиків, а також обробки українських народних пісень засновниці колективу Зінаїди Куркової — «Якби
я мала крила орлині», «Наша Анничка» та ін. Вокальним творам З. Куркової
притаманні плавне голосоведіння, зручне та яскраве багатоголосся, прозора
фактура. Обробка лемківської народної пісні «Ой, верше мій, верше» Х. Бедзір відрізняється темброво–динамічною трактовкою хорової звучності, побудовою вокальної форми із опорою на поетичне слово. Поєднання ґрунтовних
теоретичних знань і диригентської практики дозволило творам З. Куркової та
Х. Бедзір увійти в репертуар не лише вінницького ансамблю «Мальви»,
але і в учбові вокальні колективи інших міст, таких як Хмельницький, Чернівці, Київ [1, 115].
Майже вся творчість вищевказаних композиторів опирається на творчий досвід, невпинну роботу із власними колективами, враховуючи їх потреби та здобутки попередників, таких як М. Леонтович, Р. Скалецький, В. Газінський.

Філософія культурно–мистецької освіти

185

Таким чином, навіть із короткого огляду хорових творів подільських авторів
можна зробити висновок про те, що традиції хорового виконавства на Вінниччині дбайливо зберігаються та продовжуються в композиторській і хормейстерській діяльності сучасних майстрів Вінниччини. Дослідження творчості
подільських композиторів та репертуару вокальних ансамблів Вінниччини
дозволяє стверджувати, що такі твори є актуальними в наш час, оскільки виховують любов і повагу до рідного регіону, до українського мистецтва, а творчість, присвячена дітям та молоді, дає вагомі плоди у вихованні майбутньої
свідомої нації.
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РЕКОНСТРУКТОРСЬКИЙ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИЙ
РУХ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНИХ
КУЛЬТУРНО–МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК
В контексті множинності змін культурних і мистецьких парадигм, що є основною ознакою сучасності, проблематика, пов'язана зі «змістовним осягненням, інтерпретуванням фольклорного тексту та специфікою його реконструкції в різних сферах професійної музичної діяльності» [1, 1], набуває особливого
значення. Для обговорення визначеної проблеми скористаємося кількома теоріями, пов'язаними з нашою темою, такими, як: теорія реконструкції, теорія
фольклору, теорія форм виконання, розуміння наслідування і розуміння природних форм існування фольклору.
В умовах розриву зв'язків між поколіннями та занепаду традиційної культури у природному для неї сільському середовищі питання трансляції фольклорної спадщини в умовах міста є одним із найактуальніших у вітчизняній
і світовій культурній антропології другої половини ХХ–початку ХХІ століття.
Для сучасного міського мультикультурного середовища саме реконструкція —
мистецька й наукова — є найважливішим механізмом культуротворчого переосмислення фольклорної традиції (тобто проявом «…фольклоризму як явища
сучасної музичної культури» [там само]), отже — «актуалізацією мистецьких
та наукових стратегій збереження й осягнення культурної спадщини як основи національно–культурної ідентичності» [там само].
На нашу думку, знання сучасного українця щодо фольклорної спадщини
сьогодні є вкрай недостатніми. У найліпшому разі вони обмежуються уявою
про український гурт Go_A, який посів п'яте місце на конкурсі Євробачення–2021. Однак це лише вершина величезного айсберга української сучасної
етнічної музики, яка або реконструює та аранжує фольклор, або створює нові
пісні за народними мотивами та персонажами, включаючи традиційні народні інструменти. Насамперед маємо говорити про діяльність молодіжних фоль-
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клористичних гуртів та її активізацію на межі ХХ–ХХІ століть саме у міському
культурному просторі України.
Не найпопулярнішим, але найскладнішим і водночас найціннішим для збереження і трансляції нематеріальної культурної спадщини шляхом є безпосередня реконструкція народної пісні (танцю, ритуалу, обряду) або у повістю
автентичному, або у наближеному до нього вигляді зі збереженням оригінального тексту (музичного й словесного), регіональної виконавської манери,
мовного діалекту і т. ін. Такий напрямок в України першим започаткував київський фольклорний ансамбль «Древо» (керівник Євген Єфремов) — це був
новий на той час напрямок музичної культури України, який продемонстрував світові, що традиційна музика є справжнім міцним мистецьким явищем.
Заснований у 1979 році, гурт «Древо» продовжує свою мистецьку діяльність,
яку цінують не лише через виконання, але й за дослідницько–експедиційну
діяльність, упорядкування та збереження фольклору.
«Древо», «Божичі», «Гілка», «Кралиця», «Джерело», «Муравський шлях»,
«Сільська музика», «Володар» і ще багато інших — саме ці науково–дослідницькі колективи та їх послідовники згуртували навколо себе в Києві, Харкові,
Рівному, Львові міську інтелігенцію і студентську молодь, створили своєрідне сучасне просвітницьке фольклористичне міське середовище (сьогодні вже
також і в онлайн–площині) з фольклорними експедиціями в етнографічному
«полі», концертами фольклорної музики «просто неба», «квартирниками»
«для своїх», де кожний може переймати у майстрів виконавську традицію,
наближену до автентичної; з концертами так званої «етнографічної музики»
у виконанні майстрів–автентиків. Просвітницька діяльність фольклористів–
реконструкторів здійснюється також у формі різноманітних шкіл (офлайн
і онлайн) народного співу, танців, гри на традиційних інструментах; створення електронних архівів українського фольклору; проведення етнофорумів
із долученням до проведення майстер–класів найвідоміших українських дослідників фольклору, автентичних виконавців, керівників науково–дослідних
колективів та ін.
Такі реконструкторські практики мають на меті не лише просте відтворення традиційної культури як «чогось утраченого з метою його збереження
та відродження» [1, 5], але й перевтілення, оновлення, тобто — трансформацію, новоутворення. Що мало наслідком появу переосмислення традиційного
фольклору у творчості цілої низки сучасних молодіжних формацій — електро–фолк, поп–фолк, рок–фолк, фьюжн–фолк, хаос–фолк — гуртів, діяльність
яких також визначаємо як одну зі складових культурно–мистецьких практик
реконструкції традиційної музичної культури.
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Сьогодні фолк є настільки «модним», що, здається, кожний другий гурт
намагається продемонструвати якийсь фольклорний елемент — чи то використовуючи нетрадиційні для сцени інструменти, чи то за допомогою слова
«народний» у своєму профілі. Такі гурти варіюються від створення прискіпливих та детально точних реконструкцій барокової музики ХVІ–ХVІІ століття («Хорея Козацька») до нещодавно створених пісень із традиційними
або сучасними текстами, які натхненні мелодіями старих часів і виконані
на маловідомих, рідкісних народних інструментах (ДахаБраха, КиївЕтноТріо,
The Doox, Zgarda та інші). Маємо констатувати, що для багатьох із цих формацій фольклор — це не просто піар–трюк: ключовими елементами їхньої роботи є реконструкція та модернізація традиційної музики з використанням
народних тем і народного мелосу.
Безперечно, «ДахаБраха» — найвідомішій фолк–гурт України, унікальний
як за візуальним образом, так і за музичним стилем, який учасники колективу (троє з них — Олена Цибульська, Ніна Гаренецька та Ірина Коваленко —
є випускницями–фольклористками КНУКіМ) визначають як «етнохаос» (тобто мікс різних етнічних стилів, так званий стиль World Music). Наразі сьогодні
«ДахаБраха» є найвідомішім затребуваним українським гуртом за кордоном.
Творчість «Дахи» є унікальною і неоднозначною, гурт має як значну групу
прихильників, так і не меншу групу тих, хто навідріз не сприймає її творчість.
Перші підкреслюють, що учасники гурту не продовжують етнографічну
інерцію, що полягає в консервації старих зразків виконання, а через живу
енергію традиції запускають потік новотворення, який зміщує у музиці звичні акценти, що дозволяє експериментувати з формою заради точнішої трансляції глибинного змісту автентичної культури [3], актуалізує її сенсотворчу складову, а не лише функцію зберігання (консервації). Інші впевнені, що
«…те, що виплескується на сцену, то вже не зовсім фольклор. Хоча матеріал
може бути фольклорним, автентичним, але способи побутування, способи
виконання і функціонування тут інші, не фольклорні» [2]. Перші переконують, що творчість «ДахаБраха» — це протиставлення «шароварщині», побутовізму, лубочно–кітчевій культурі та псевдонародному пафосу. Українській
мелос у виконанні «ДахаБраха» — це одночасно драйв і медитативність, автентичність і сучасність, всеоб'ємний часопростір (вчора, сьогодні, завтра
і завжди) і справжність почуттів — без брехні та ідеалізації. Це жива вода оновлених емоцій і сенсів, музичних тем і їх переосмислень, автентичних сюжетів
та їх осучаснення. Другі сприймають подібну творчість як чуже явище стосовно автентичної традиції та доводять, що «…до фольклору це має дуже–дуже
периферичне відношення, адже вони беруть справжній фольклорний матері-
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ал і розбавляють його чимось іншим. Тобто фольклор використаний як засіб
власного артистичного зростання, власної популяризації» [там само].
І перші, і другі все ж стверджують, що як мистецьке явище творчість
«ДахаБраха» має право на існування. Додамо від себе, що музиканти гурту
ставляться до своєї творчості ширше, аніж просто до мистецького самовираження. В умовах універсального урбанізованого міського світу через спільні
етнічні корені та залучення інколи зовсім протилежного музичного матеріалу «…досягається своєрідна міжкультурна комунікація, що здатна об'єднати
людей з різними культурними традиціями» [3], актуалізується інтерес до першоджерел власної культури і налагодження міжпоколінного діалогу. І в цьому
контексті творчість гурту «ДахаБраха» може розглядатися як одна зі складових
реконструкторських фольклористичних (наголошуємо — не фольклорних!)
практик (до речі, вже не просто українського, але й світового рівня).
Отже, аналіз та доведена безперечна цінність такого культурно–мистецького
явища, як реконструкторські фольклористичні практики, та власне сам молодіжний фольклористичний реконструкторській рух і його активний розвиток
в Україні та світі актуалізують необхідність розгляду окресленої специфічної тематики в рамках освітніх компонент професійної підготовки фахівців–
фольклористів у національних закладах вищої освіти культурно–мистецького
спрямування.
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ЛЮДИНА В СВІТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Цікавість (інтерес) до феномену культури визначається в наші дні багатьма
обставинами. Сучасна цивілізація стрімко перетворює навколишнє середовище, соціальні інститути, побут. У цьому зв'язку культура оцінюється як фактор
творчого життєустрою, джерело суспільних змін.
Розглядаючи культуру як засіб людської цивілізації, можна знайти невичерпні можливості культури як соціальної цінності.
Потреба у вивченні феноменів культури обумовлена також порушенням біоприродного середовища. Потоншання озонового шару над Землею, загибель
лісів, забруднення повітря і води — ці негативні плоди людської діяльності
оцінюються як результат пагубної людської практики.
Необхідність і можливість культурологічного підходу до виділення етапів
суспільного розвитку пов'язана із проблемами відношення техніки і культури.
Техніка за своїм походженням є породженням культури, історія показує обумовленість техніки культурою, і навпаки.
Історія показує, що зокрема культура, а не ідеологія, економіка або політика, є евристичним засобом пізнання світу. Глибоко був правий М. О. Бердяєв:
для того, щоб зрозуміти таємниці історії, потрібно розглянути культуру динамічно, глибоко проникнути в її діалектику. Всі прямолінійні вчення про прогрес не витримують ніякої критики і втратили свою актуальність. Наприклад,
основна причина появи капіталізму, зокрема в Європі, пов'язана з протестантизмом, різновидністю християнства, який забезпечував особливий психічний
настрій і моральні передумови людей до реформаторської діяльності. Визнано, що «економічне чудо» спочатку в Японії, а потім Південній Кореї та інших
державах Далекосхідного регіону пов'язане з конфуціансько–буддійськими
цінностями цих держав [5, 76].
У філософський обіг поняття «культура» ввійшло у ХVІІІ столітті. Сьогодні поняття «культура» охоплює всі сторони діяльності людини і суспільства.
Тому відрізняють політичну, економічну, правову, моральну, екологічну, художню, естетичну, професіональну та інші види культури.
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В основному виділяють матеріальну і духовну форми культури. Матеріальна культура — це досягнення, що виражають переважно рівень володіння людиною силами природи. Вона охоплює всю сферу матеріально–практичного
існування і розвитку людей, всю сферу їх безпосереднього впливу на природу.
Духовна культура є результатом духовної діяльності людей. Вона функціонує
як досягнення, що показують рівень і глибину пізнання природи і суспільства,
широту світогляду, втілення ідей і знань у суспільне життя.
Сьогодні культура визначається як «сукупність всіх видів перетворюючої діяльності людини і суспільства, а також результатів цієї діяльності».
Культура як суспільно–історичне явище характеризує досягнення людства
в кожну суспільно–історичну епоху. У процесі розвитку культури людина
створює певне культурне середовище.
У філософському плані культура постає як форма буття, яка утворюється
людською діяльністю, і включає в себе наступні компоненти:
• якості людини як суб'єкта творчої діяльності;
• способи діяльності, які створюються людиною, удосконалюються і передаються із покоління в покоління, завдячуючи навчанню і вихованню;
• різноманітність предметів — матеріальних, духовних, художніх, в яких
створюються процеси діяльності, які, зі свого боку, стають «другою природою» і утворюють культурне середовище суспільства;
• вторинні способи діяльності;
• людина як творіння культури і співучасника її творчості.
До визначення періодів розвитку культури існують різні підходи.
М. Каган, який сприймав світову історію культури з максимальним узагальненням, вирізняє такі її складові: теоцентристська або міфологічна, натуроцентристська або космологічна, антропоцентристська, гуманітарно орієнтована [2, 11].
П. Атутов, В. Симоненко та інші дослідники вважають, що технологічна
культура є четвертим етапом універсальної культури (після міфологічної,
космологічної та антропологічної). Це культура ХХІ століття.
На думку В. Симоненка, сформувати світове громадянське суспільство можливо лише завдяки високорозвиненій технологічній культурі. Саме вона здолає агресивність суспільства, тому що є наслідком бідноти, «відриву» від природи, захоплення антропоцентризмом замість біосфероцентризму [4, 32].
Зважаючи на визначені типи культури, ми можемо розглянути типи ставлення до природи. Для кожної універсальної культури існує власне базове,
ключове поняття: у міфологічній культурі — надістотна сила, в космологічній
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культурі — природа, космос, а в антропологічній культурі — людина. Для технологічної культури таким базовим поняттям є «технологія».
В дослідженнях В. Симоненка технологічна культура — це рівень оволодіння людиною формами, способами професійної, соціокультурної діяльності
та свідомого підпорядкування ціннісним соціокультурним пріоритетам; рівень оволодіння загальними формами реалізації мистецтва планування, прогнозування, творення, виконання й оформлення [5, 36].
Технологічна культура як одна з універсальних культур, фундаментальних
складових загальної та професійної культур впливає на все життя людини
та суспільства. По–перше, вона передбачає наявність у людини системи технологічних знань, умінь і технологічно важливих якостей. По–друге, технологічна культура формує певний технологічний погляд на світ і виявляється в технічному світогляді, в основі якого лежить глобальний планетарний погляд
на світ, що є поєднанням біосфери, техносфери та ноосфери. Центром цієї
системи є людина, яка своїм розумом свідомо підтримує рівновагу у світі [5, 43].
В узагальненому вигляді, на думку В. Симоненка, технологічна культура —
це рівень розвитку перетворювальної діяльності людини. Він виявляється
у сукупності досягнутих технологій матеріального і духовного виробництва,
що дає можливість людині ефективно брати участь у сучасних біотехнологічних процесах на засадах гармонійної взаємодії з природою, суспільством і технологічним середовищем, тобто комфортність тріади: природа — суспільство —
техносфера [4, 21].
Доцільним вбачається, що технологічна культура має виховний вплив
на людину тим, що формує її технологічний світогляд, в основі якого лежить
глобальний, планетарний погляд на світ, що являє собою поєднання біосфери,
соціосфер, техносфери і ноосфери. У центрі цієї системи перебуває людина,
яка своїм розумом свідомо підтримує рівновагу в світі [5, 48].
Обґрунтовуючи важливість технологічної культури для здобувачів освіти,
слід зазначити її значимість і у початковій, і у середній, і у вищій, і у післядипломній, тобто у безперервній освіті. Оволодівши технологічною культурою, особистість значною мірою зможе легше здобути знання про техносферу,
уміння застосовувати її досягнення на користь людини, враховуючи природо–
і культуродоцільності. Усе це формуватиме навички самостійного критичного
мислення, самоаналізу, умови самовдосконалення, раціонального вирішення
проблем за допомогою сучасних технологій, дасть можливість розвитку технологічного мислення, готовності до інновацій та новаторства, усвідомленню
відповідальності перед суспільством і окремими людьми за наслідки своїх технічних проєктів у майбутньому [6, 390].
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З
ОХОРОНИ ПРАЦІ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Зміни освітнього процесу в закладах вищої освіти викликані внаслідок соціальних перетворень, шо зумовлює перегляд, зміну та удосконалення з метою
наближення до рівнів європейських стандартів. Інтеграційні процеси інтенсивно розвиваються у всіх галузях вітчизняного суспільства, а особливо в освітній, що потребує фахівців із ґрунтовними знаннями, сформованими вміннями
та готовими до професійної діяльності.
Процес професійної підготовки педагога в закладах вищої освіти передбачає формування компетентностей, розвиток значущих якостей та здібностей,
формування творчого підходу до виконання професійних завдань, розвиток
комунікативних здібностей та здатності до роботи в колективі, саморозвиток,
самовдосконалення з можливістю самоорганізації, що в загальному передба-
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чає високий рівень готовності до виконання професійної діяльності. Але особливу увагу потрібно приділити не тільки формуванню професійних якостей
майбутнього педагога, а також вмінню організувати безпечний процес праці.
Зокрема тому, що стосується формування знань з охорони праці, а саме соціальних, правових, питань гігієни праці, виробничої санітарії та виробничої
і пожежної безпеки. А сформована компетентність дозволить майбутньому
педагогу в практичній діяльності чітко усвідомлювати соціально–етичну важливість проблеми безпеки праці, вміти вирішувати типові професійні задачі
із практичною реалізацією принципів збереження здоров'я та життя учасників
освітнього процесу.
На думку дослідника С. Ящука, компетентнісний підхід у вищій освіті
пов'язаний з особистісно–орієнтованим і діяльнісним підходами до навчання,
оскільки торкається майбутнього фахівця й може бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання ним певного комплексу дій. Він потребує
трансформації змісту освіти з перетворенням його з моделі, яка існує об'єктивно, для «всіх» майбутніх фахівців навчального процесу, на суб'єктивні надбання окремого студента, які можна оцінити [1, 11]. Одним із головних показників
готовності у професійній діяльності є професійна компетентність як інтеграційна характеристика ділових і особистих якостей фахівця, що відображає
не лише рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення цілей професійної діяльності, але і соціально–етичну позицію особистості [3, 113].
Опанування майбутнім педагогом професійних знань з охорони праці
в галузі відбувається комплексно і неперервно, розпочинаючи з вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності», що дозволить сформувати знання про
джерела небезпеки, рівень ризиків, джерела виникнення та дії людини, щоб
зменшити негативний вплив факторів на організм. Ця дисципліна дозволить
повноцінно володіти системою знань та сформованих умінь будувати послідовність дій, враховуючи аспекти небезпек. Дисципліна «Основи охорони
праці» передбачає опанування теоретичних знань про правові, організаційні,
економічні, санітарно–гігієнічні, соціальні, технічні і медичні аспекти робочого місця та психологічного клімату в колективі. Сформовані уміння дозволять
узагальнювати та структурувати фактори праці з пошуком оптимальної організації трудового процесу з мінімальним або відсутнім фізичним та моральним впливом на організм учасників освітнього процесу.
Завершальним етапом по формуванню професійної компетентності з охорони праці для майбутніх педагогів є опанування дисципліни «Охорона праці в галузі», а саме професійних умінь ефективно управляти охороною праці
для поліпшення умов з урахуванням досягнень науки та техніки, досвіду в га-
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лузі, умов праці та аспектів професійної діяльності з метою збереження життя
і здоров'я учасників освітнього процесу.
Формування професійної компетентності з охорони праці у майбутнього
педагога в закладах вищої освіти необхідно чітко розмежувати етапи професійної підготовки з визначенням наступних освітніх етапів. На наш погляд,
необхідно виділити три основних етапи: адаптивно–пізнавальний, компетентнісно–зорієнтований та самостійно–результативний. Перший етап (адаптивно–пізнавальний) буде відбуватися під час освітнього процесу, зокрема, при
вивченні дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці».
Другий етап передбачає проявлення опанованих знань та сформованих умінь
під час різного роду практик. Третій етап припадає на перший курс магістратури при вивченні дисципліни «Охорона праці в галузі» та проходженням
практик з умовами, наближеними до професійної діяльності.
Для детального аналізу розглянемо кожний із етапів окремо. Мета першого
адаптивно–пізнавального етапу базується на спрямуванні освітнього процесу
для формування у майбутнього педагога зацікавленості і мотивації до опанування знань із безпеки життєдіяльності та охорони праці. Такі знання необхідні для усвідомлення важливості забезпечення безпечного освітнього процесу в закладах середньої освіти. Цей етап передбачає реалізацію поставленого
завдання, а саме забезпечити формування знань про охорону праці із провадженням міжпредметних зв'язків. Готовність майбутнього педагога до аналізу
умов освітнього процесу закладів загальної середньої освіти важливого елементу професійної діяльності передбачає можливість вирішувати професійні
завдання.
Наступний компетентнісно–зорієнтований етап спрямований на розвиток
особистості, активне та конструктивне входження людини у сучасні суспільні процеси та дозволяє досягти високого рівня як власної самореалізації, так
і життєвої компетентності з професійним успіхом [2, 11]. Метою такого етапу
передбачається розвиток суб'єктів із повним перетворенням особистого життя
в плані саморозвитку, як досягнення життєвого успіху. Набуття майбутнім педагогом професійної компетентності з охорони праці передбачає реалізацію
в освітньому процесі закладів середньої освіти. Реалізація цього етапу відбувається через вирішення наступних завдань, а саме формування у здобувачів вищої освіти професійно–педагогічних знань про основні аспекти, пріоритети,
особливості і складності формування середовища в закладах загальної середньої освіти щодо здоров'я збережувального середовища.
На цьому етапі відбувається оволодіння знаннями про правове забезпечення
соціальної і виробничої діяльності, організацію охорони праці, організаційно–
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правового забезпечення належних культурно–побутових, санітарно–гігієнічних та безпечних умов праці, здорового способу життя та нормального психологічного клімату в середовищі закладу загальної середньої освіти. Сформовані
знання дозволять узагальнити підходи до питання охорони праці для того,
щоб уміло структурувати знання про збереження здоров'я та попередження
захворювання серед учасників освітнього процесу.
Останній етап, самостійно–результативний, передбачає реалізацію мети,
яка полягає у забезпеченні майбутньому педагогу можливості реалізації набутих теоретичних знань і сформованих умінь з оволодіння практичними технологіями для створення безпечних умов освітнього процесу. Реалізація завдань
цього етапу передбачає накопичення у майбутнього педагога системи знань
з охорони праці, умінь та навичок щодо організації в закладах загальної середньої освіти безпечних умов праці, а саме збереження здоров'я та попередження
захворювань.
Застосування в освітньому процесі професійної підготовки майбутнього педагога педагогічних підходів, принципів та педагогічних умов, що передбачають підвищення рівня компетентності з охорони праці, можна буде дослідити
за допомогою обраних критеріїв.
Отже, виокремлені етапи підготовки майбутнього педагога до формування компетентності з охорони праці із використанням міжпредметних зв'язків,
послідовним і поетапним отриманням знань з охорони праці, що дозволить
підготовити майбутнього педагога до професійної діяльності, зокрема до формування безпечних умов праці в закладах загальної середньої освіти з метою
збереження здоров'я серед учасників освітнього процесу.
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ФОЛЬКЛОРНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНЦІВ У КОНТЕКСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ХОРЕОГРАФІВ
В УМАНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
Сьогодні в Україні ми спостерігаємо системне явище фізичного, матеріального, морального, духовного винищення української нації. Відповідно для боротьби з такими фактами потрібні конструктивне бачення проблеми і розробка та втілення система противаг. Такою системою противаг ми можемо назвати
фольклорні традиції, які є найвагомішим пластом етнокультури, «генетичним
кодом» нації, важливим фактором єднання народу, його патріотизму та національного духу.
Сьогодні важливо в умовах культурної глобалізації захистити національні інтереси нашої держави шляхом підвищення ролі фольклорних традицій
у системі вищої освіти України. «Хто не знає свого справжнього минулого,
той приречений блукати й не мати щасливого майбутнього. Той буде рабом
чужих інтересів і чужої волі, облудної, свідомо деформованої історичної блекоти», — зауважує Петро Кононенко [1, 8]. Вивчення та популяризація фольклорних традицій зменшать загрозу їх нівелювання, згасання та знищення,
спинять утвердження єдиних універсальних культурних стереотипів, шаблонів, стандартів.
В освітньо–професійних програмах із хореографії першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями: 014 Середня освіта (Хореографія),
024 Хореографія, за якими в УДПУ імені Павла Тичини здійснюється підготовка фахівців, передбачено ряд освітніх компонентів фольклорної спрямованості. Дисципліни «Українознавство», «Народознавство та хореографічний
фольклор України», «Українська художня культура», «Танцювальна культура
Центральної України» за своїм змістом спрямовані на ознайомлення здобувачів із традиціями та звичаями українців, репрезентують світогляд та ментальність українців, розкривають багатогранність духовного життя наших
пращурів через фольклорні традиції народу. Під час їх вивчення у здобувачів
вищої освіти формується цілісна система знань про український етнос і фольклор, розширюється професійний світогляд щодо генезису народної творчості
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та регіональних особливостей фольклорних традицій, виробляються вміння
аналізу хореографічного фольклору, розвивається майстерність використовувати зразки фольклору в балетмейстерській діяльності.
Згідно з навчальними планами здобувачі–хореографи УДПУ імені Павла
Тичини проходять фольклорну практику на І курсі, яка проводиться у формі
експедиційних виїздів у різні куточки історичної Уманщини. Мета практики —
зафіксувати сучасний стан регіональної фольклорної традиції.
Цінність пошукової фольклорної роботи ми вбачаємо у тому, що вона сприяє:
• прилученню молоді до витоків кращих народних традицій;
• розвитку усної та писемної мови здобувачів;
• поглибленню знань з усної народної творчості;
• формуванню навичок дослідницької роботи;
• удосконаленню комунікативних якостей;
• розвитку умінь спостерігати побутування фольклорного твору за природних обставин;
• підвищенню загального духовного рівня, посиленню громадянської активності, поглибленню почуття патріотизму молодих людей.
У ході практики у здобувачів вищої освіти зміцнюються зв'язки між поколіннями, виховується відповідальність за збереження фольклорної пам'яті
регіону, формується професійна здатність збирати, обробляти, аналізувати,
синтезувати та інтерпретувати художню інформацію з метою створення хореографічних композицій.
Автентичні першоджерела вивчаються від носіїв традиції як при безпосередньому контакті з ними під час фольклорної практики, так і в процесі опрацьовування архівів (текстових та аудіо– і відеозаписів) «Науково–методичного
центру дослідження фольклору історичної Уманщини», які на сьогодні містять близько 8000 одиниць зразків фольклору. Зібрані здобувачами фольклорні матеріали стають дидактичною базою для виконання індивідуально–творчих завдань у вигляді представлення локального обрядового чи фольклорного
дійства. Здобувачі самостійно розробляють сценарії та реконструюють фольклорно–етнографічний матеріал та, враховуючи особливості показу фольклорних зразків на сцені, проводять організаційну і репетиційну роботу. Результатом такої діяльності стала демонстрація хореографічного проєкту «Ой,
на Івана, ой, на Купала» (на території державного історико–культурного заповідника «Трипільська культура» с. Легедзине та у Дендрологічному парку «Софіївка»), музично–хореографічних постановок «Маланка», «Вулиця»,
«Свято Колодія».

Філософія культурно–мистецької освіти

199

Одне з важливих завдань, що вирішуються співробітниками кафедри хореографії та художньої культури, — це сприяння поглибленню і розширенню
знань про український фольклор та репрезентація автентичного мистецтва
Уманщини. При кафедрі діє театр–студія «Вервечка», мета діяльності якої —
вивчення і відтворення на сцені українських обрядів родинного та календарного циклів, автентичних українських танців і пісень. У репертуарі колективу
фольклорні танці, народні обрядові пісні, фрагменти обрядів, відтворення календарних свят українців.
Таким чином, підготовка хореографів в УДПУ імені Павла Тичини передбачає оволодіння теоретичними (знаннями з традиційної культури) та практичними компетенціями художньої обробки фольклору. Вивчення, збереження, популяризація фольклорних традицій в освітньому процесі закладу вищої
освіти забезпечить запобігання занепаду і зникнення української культури
та формування на їх основі сучасного українця з високими духовними цінностями.
Список використаних джерел:
1. Кононенко П. П. Українознавство : підручник для вищих навчальних закладів. Київ, 2005.
680 с.
2. Методика українознавчих досліджень: експедиційний вимір : навч.–метод. посібн. для студ.
факульт. укр. філол. / уклад. Н. П. Сивачук, І. Г. Терешко. Умань : Алмі, 2011. 262 с.
3. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 024 — Хореографія першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти. Міністерство освіти і науки України : веб–сайт. URL: https://mon.
gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/024choreografia-B.pdf (дата звернення: 29.01.2022).
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧА МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН
Процес підготовки викладачів мистецьких дисциплін є таким, що передбачає досягнення ряду завдань. Однією з важливих компетентностей, які актуалізуються під час навчання здобувачів освіти, є вироблення комунікативних
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навичок. Вони є вкрай необхідними для усіх здобувачів освіти. Проте якщо казати про виховання майбутнього викладача мистецьких дисциплін, то для них
комунікативність є такою компетенцією, що матиме набагато більш важливого
значення. «Компетентність — це підготовленість до здійснення певної професійної діяльності та наявність професійно важливих якостей фахівця, які сприяють цій діяльності» [3, 3]. Подальша професійна діяльність викладачів мистецьких дисциплін вимагає формування здатності до сприйняття інформації,
її обробки, трансляції тощо.
Вимоги до сучасних здобувачів освіти передбачають набуття навичок спільної дії. «Динамічний розвиток сучасного суспільства та галузей знань висуває
нові вимоги до системи вищої професійної освіти, передбачає формування
і розвиток у майбутніх фахівців таких якостей, як мобільність, ініціативність,
самостійність під час отримання нових знань, готовність до ефективної міжособистісної та професійної взаємодії» [1, 70]. Викладачі мистецьких дисциплін не лише мають взаємодіяти з іншими учасниками навчального процесу,
а й нерідко здійснюють це в індивідуальній формі, що потребує формування диференційованого підходу до кожного студента. Задля цього необхідно
впроваджувати дисципліни, які сприяють розвитку комунікації та розуміння
специфіки психології особистості загалом та психології творчого процесу зокрема. Така дисципліна, як «Психологія вищої школи», пов'язана з осмисленням базових понять, які актуальні у викладацькій діяльності — «свідомість»,
«мислення», «пізнання», «рефлексія», «група», «соціалізація» та ін. Також потрібне впровадження тренінгів, які б дозволяли здобувати практичні навички.
Серед дисциплін, які формують soft skills, можна згадати не лише викладання фаху, а й такі, що сприяють становленню педагогічних навичок. Зокрема,
можна згадати «Методику викладання фахових дисциплін», «Методику викладання в ЗВО» та ряд інших. Їх специфіка напряму пов'язана із професійним розвитком майбутнього викладача. Опанування дисциплін передбачає
ознайомлення із сучасними методиками презентації матеріалу, виробленням
шляхів до створення комунікаційних зв'язків, досягнення високоефективного
процесу освоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок.
Зважаючи на те, що сучасне навчання відбувається із залученням форм дистанційної комунікації у навчальному процесі, необхідно також приділяти увагу ознайомленню з технологіями інтерактивної взаємодії. Знаючи специфіку
програмного забезпечення, можливість оволодіння інтерактивними дошками,
здатність легко розміщувати навчальний контент та просто його використовувати, створюються умови для формування високоякісних фахівців, які будуть
готові і для онлайн–, і офлайн–форм викладацької діяльності.
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Комунікативна компетентність передбачає вміння генерувати нові ідеї, оцінювати результати та якість власної професійної діяльності. Задля формування цього комплексу навичок необхідні дисципліни, що є спільними для багатьох здобувачів освіти, а також тих, хто мають фахово–орієнтований характер.
Після опанування дисциплін, які сприяють становленню мовленнєвої та письмової грамотності майбутнього викладача «Ділова українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням», потрібно приділити увагу курсам,
що формують можливість здійснювати комунікацію іноземною мовою, опрацьовувати сучасну англомовну літературу. Сюди можна віднести таку дисципліну, як «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Її опанування дозволить формувати фахівця, який матиме широкі можливості для подальшого
працевлаштування, здатний бути конкурентоспроможним не лише у вітчизняному, а й у європейському мистецькому просторі.
Необхідно зазначити, що для виховання комунікативної компетенції майбутнього викладача мистецьких дисциплін потрібно брати до уваги необхідність у забезпеченні оволодіння теоретичними знаннями з фаху. Когнітивно–гностична складова комунікативної компетентності передбачає «вільне
оперування мистецькими знаннями та вміннями; усвідомлення різноманітних паралелей між стильовими напрямками, жанрами мистецтва; відтворення об'єктивного змісту твору та виявлення суб'єктивного ставлення до нього»
[2, 94]. Впевненість у налаштуванні комунікації можлива лише за умови наявності знань, вмінь та навичок, які становлять основу професійного спрямування
музиканта. «Комунікативна компетентність це не лише наявність знань, умінь
та навичок, а й готовність їх адекватного та ефективного використання у безпосередній професійній діяльності» [1, 73]. Саме тому комплексна та системна
робота над формуванням комунікативної компетентності здійснюється за рахунок інтеграції результатів, що досягаються завдяки розвитку самостійності
здобувачів освіти, зростанню відповідальності.
Список використаних джерел:
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АРАНЖУВАННЯ ДЛЯ БІГ–БЕНДІВ У КОНТЕКСТІ
СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНО–МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Джазова музика являє собою один із найважливіших шарів сучасної музичної культури. У джазовому мистецтві використовуються різні типи складів. Це
можуть бути як невеликі ансамблі, так і великі оркестри. Практика створення
великих оркестрів формується у еру свінгу, яка припадає на першу третину
XX століття. Великі оркестри ери свінгу — біг–бенди — майже без істотних
змін широко використовуються сьогодні. Їх характерні риси В. Симоненко
визначає таким чином: «Біг–бенд — великий оркестр, в якому грають… 10–
17 музикантів. Біг–бенд складається з двох груп — мелодичної і ритмічної»
[2, 16]. Мелодична група оркестру складається з групи саксофонів, деякі з яких
іноді можуть бути замінені кларнетами і мідними духовими. Ритмічна група
біг–бенду складається з ударної установки, бас–гітари (або контрабаса), гітари
та фортепіано. Найбільш розповсюдженим є склад біг–бенду, до якого входять:
4 труби, 4 тромбони, 5 саксофонів, серед яких 2 альт–саксофона, 2 тенор–саксофони і саксофон–баритон. До ритм–секції входять ударна установка і додатково перкусійні інструменти (якщо потрібно), бас–гітара, гітара і клавішні
інструменти, серед яких може бути кілька синтезаторів із різними тембрами.
Лі Шуай відзначає наступне: «Біг–бенди є однією з провідних форм репрезентації джазу в Україні поч. ХХІ ст.» [3, 150]. Отже, створення аранжування
для біг–бендів є одним із найважливіших питань у галузі підготовки репертуару майбутніх джазових музикантів. Розглянемо основні композиційні риси,
що застосовуються у аранжуванні для біг–бенду. Більшість творів витримані
у певному джазовому стильовому напрямку, і усі засоби виразності визначаються їх стильовими особливостями. Наприклад, у стилі свінг передбачається
взаємодія секцій оркестру, побудова фраз за типом «питання–відповідь», використання оркестрових рифів.
Рифова техніка — це особлива мелодична техніка джазового виконавства, заснована на безперервному і багаторазовому повторенні групою музикантів або
всім оркестром протягом імпровізації соліста короткої одноманітної музичної
фрази (зазвичай 2– або 4–тактової), що легко запам'ятовується. Риф також походить із принципу антифону. У процесі розвитку джазу функція антифону
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поступово перетворилася на функцію акомпанементу, і найбільш активно цей
процес проходив саме у період свінгу.
Техніка рифів розповсюджена в біг–бендах, де вона використовується для посилення контрастності та інтенсивності супроводу, а також як тло («бекграунд»)
для соліста або групи музикантів. Риф застосовується не тільки як акомпанемент для імпровізуючого інструменталіста або вокаліста, але і в ансамблевій
грі, а іноді можуть виконуватися одночасно два (або три) рифи у різних секцій
мелодичної групи бенду. Риф можна використовувати не тільки у вигляді оркестрового супроводу, а й як теми. Риф–техніка також використовується і в сучасному джазі. Виконання аранжування у стилі свінг вимагає від сучасного
музиканта вміння не тільки читати з листа, а й імпровізувати в різних стилях
джазової музики. Це вміння знадобиться під час виконання сучасних творів,
написаних у більш складній великій формі, де виникає рівновага між імпровізацією та композицією (або аранжуванням).
Епоха великих оркестрів сприяла появі великої кількості чудових солістів,
які мають високопрофесійну підготовку. Вони виступали не лише з оркестрами, а й у малих складах. У період свінгу особливий розвиток отримало спілкування джазменів під назвою «джем–сейшн». Цей тип спілкування музикантів
зберігається у наш час і використовується в різних напрямках джазової музики, таких як: фанк, фьюжн, босанова, самба та ін.
Така форма вільного колективного або сольного музикування начисто виключає попереднє аранжування і, як правило, використовує лише «рифи»
та «бекграунд» (крім самих соло). Згодом «джем–сейшнс» стали записувати
на платівки та навіть проводити їх на публіці під час заключних концертів
джазових фестивалів у всьому світі.
У аранжуваннях для біг–бендів особлива роль відводилася вокалістам. Кожен
оркестр прагнув запрошувати до себе одного–двох співаків, багато з яких ставали обличчям бенду. Вони представляли різні напрями джазу упродовж сторічної історії існування джазової оркестрової музики. В другій половині ХХ ст.
у репертуарі для біг–бендів об'єднались енергетика хот–джазу та його імпровізаційна сутність із принципами європейського аранжування. Сьогодні в жанрі
естрадної і джазової музики, що пов'язана з піснею, танцем, іншими масовими
формами — із творами, спеціально написаними для джазових оркестрів, так
і з перекладеннями популярних пісень для них, поняття аранжування набуло
зовсім іншого, кардинально відмінного від наведеного сенсу. Воно асоціюється
передусім із появою в роботі аранжувальника ряду елементів, які раніше були
властиві лише композиторській діяльності. У сучасне аранжування включено
не лише поняття інструментування, перекладення, а й створення музичної тка-
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нини. Аранжувальник фактично стає у своїй партитурі співавтором композитора. Г. Гаранян зазначає: «Творче обличчя музичного колективу найбільшою
мірою визначається саме почерком аранжувальника... Тільки аранжувальник,
який всебічно знає інструменти оркестру, володіє прийомами оркестрового
письма, може у своїх роботах досягти тих творчих висот, які поставлять його
твори на рівень шедеврів жанру. Розглядаються і питання форми твору, проте це вже область, що межує із суто композиторською сферою творчості, і тут
успіх залежатиме від композиторського обдарування аранжувальника» [1, 9].
На перший план виходить сучасне аранжування, що може включати елементи
поліфонії, а також поєднання композиційного та імпровізаційного, що в більшості випадків залежить від індивідуального стилю оркестру. Перед сучасним
музикантом стоїть завдання не тільки опанування різних музичних стилів,
а й ознайомлення з різними сучасними композиторськими техніками. Все це
разом із навичками читання з листа, імпровізуванням у різних стильових напрямках та виконавським артистизмом є необхідними складовими успіху сучасного джазмена.
В сучасному музичному середовищі значне місце посідає музика, що виконується біг–бендами. Репертуар цих оркестрів охоплює твори у різних стильових напрямках джазу. Оскільки на перший план виходить аранжування
з використанням різних прийомів композиторського письма, це вимагає підвищення рівня сучасного джазового музиканта.
Список використаних джерел:
1. Гаранян Г. А. Основы эстрадной и джазовой аранжировки. Москва : Фонд Георгия
Гараняна, 2010. 256 с.
2. Симоненко В. Лексикон джаза. Киев : Музична Україна, 1981. 114 с.
3. Шуай Л. Біг-бенди у сфері професійної музичної освіти сучасної України. Вісник
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Філософія культурно–мистецької освіти

Фрицюк
Валентина Анатоліївна

докторка педагогічних наук,
професорка кафедри музикознавства,
інструментальної підготовки та хореографії,
Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
ORCID: 0000–0001–6133–2656

Фрицюк
Василь Миколайович

викладач кафедри музикознавства,
інструментальної підготовки та хореографії,
Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
ORCID: 0000–0002–4466–9019

205

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КЛАСІ АКОРДЕОНА
Сьогодні, в часи євроінтеграції освітнього середовища, потрібно розвивати
важливі для майбутнього вчителя музичного мистецтва якості, необхідні йому
для майбутньої професійної діяльності. Однією з таких якостей є креативність
[1]. Це забезпечить конкурентоспроможність майбутнього фахівця на ринку
праці [3].
Значні можливості для розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва мають індивідуальні навчальні дисципліни, зокрема, «Основний
музичний інструмент (акордеон)» [2].
На уроках у класі акордеона в процесі формування креативності майбутніх
учителів музичного мистецтва необхідно забезпечити індивідуальний підхід
до кожного студента. Для цього важливо було розвинути у студентів здатність самостійно осмислювати ті чи інші виконавські проблеми і знайти шляхи їх розв'язання в процесі індивідуальних занять за інструментом. Потрібно
надавати студентам свободу в процесі роботи над музичним твором. Це стосується, наприклад, самостійного вибору музичних творів, пошуку доцільних
прийомів вирішення технічних складнощів, інтерпретації твору тощо.
Втім, важливими є і спільні види діяльності в класі основного музичного інструмента, зокрема, присутність всіх студентів класу на академічних концертах, відкрите обговорення виступів студентів; спільне відвідування та обговорення концертів тих чи інших виконавців на музичних інструментах тощо.
Загалом під час уроків необхідно завжди прагнути забезпечити творчу атмосферу, без підстав не критикувати студента, дозволити діяти самостійно,
наприклад, щодо підбору засобів виразності, зручної і доцільної аплікатури,
міховедення, вибору репертуару, інтерпретації творів.
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Ми проаналізували індивідуальні плани студентів з основного музичного
інструмента. Академічний репертуар складається з навчально–педагогічних
творів інструктивного характеру (спрямованих на ознайомлення з різними жанрами, стилями, авторами різних епох), концертних творів (які мають
на меті формування естрадно–виконавських навичок), акомпанементів, творів для ескізного вивчення (головне завдання яких — розширення загального музичного світогляду). Шкільний репертуар складається з музичних творів
шкільної програми.
З багаторічного досвіду викладання в університеті можемо стверджувати,
що основна увага в процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів
музичного мистецтва приділяється вивченню творів академічного репертуару,
що призводить до певного відсування шкільного репертуару на другий план
[2]. Ми намагались змінити таке співвідношення, залучаючи студентів до вивчення творів шкільного репертуару протягом усіх років навчання в університеті.
Звісно, що твори для ознайомлення ми не нав'язували студентам, надаючи
їм повну свободу вибору. Окремим завданням з–поміж інших був розвиток їхнього художнього смаку, який би давав змогу студентам обирати високохудожні твори як вітчизняних, так і зарубіжних композиторів. Схвально, що студенти,
обираючи той чи інший твір для ескізного вивчення, проєктували можливість подальшого його використання в школі під час майбутньої професійної діяльності.
Значне місце надавалось концертно–виконавській діяльності студентів. Їхнім виступам передувала ретельна підготовка в класі основного музичного інструмента, в процесі якої значну увагу було приділено розвитку активності,
ініціативності студентів, їхньої уяви та фантазії. Враховуючи важливість позитивного психологічного настрою, який забезпечує успішний виступ під час
концертів, значну увагу було приділено емоційній саморегуляції майбутніх
учителів музичного мистецтва.
Отже, середовище, сприятливе для формування креативності, зокрема,
в класі акордеона, повинно мати високий ступінь невизначеності й потенційну багатоваріантність. Саме такі умови важливо створювати під час занять з основного музичного інструмента, оскільки вони сприяють розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва.
Список використаних джерел:
1. Фрицюк В. А. До питання про дефініції креативності. Шлях освіти. 2003. № 4. С. 12–14.
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КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ
ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
Гуманітарна освіта охоплює цілий спектр знань, необхідних для того, щоб
допомогти здобувачу вищої освіти з'ясувати своє місце у суспільстві, своє призначення, вибудувати власну шкалу цінностей, осмислити сенс людського
існування.
Гуманітарна освіта в Україні багатовекторна і відіграє величезну роль у процесі розбудови держави, оскільки її пріоритетними напрямами є формування духовності, світогляду, культури сучасної людини, а її основоположними
принципами виступає гуманізм, толерантність, неупередженість.
Нас цікавить, яке значення в освітньо–виховному процесі посідає релігієзнавча освіта.
Зміст вузівського курсу «Релігієзнавство» спрямований на те, щоб ознайомити студентів із предметом, категоріями, методами та методологією релігієзнавства, основними теоріями походження релігії, структурою релігії, головними функціями релігії, із класифікацією релігій, загальною та конкретною
характеристикою релігій світу, з поняттями свободи совісті, з вітчизняними
та міжнародними нормами, що регулюють церковно–державні відносини. Це
дасть змогу студентам навчитися відстоювати свої світоглядні позиції, досліджувати механізм зв'язків релігії з економічними, політичними, соціальними
структурами суспільства, толерантно ставитися до інакшевіруючих, невіруючих. Завдання вивчення дисципліни: підвищити загальну культуру здобувачів
вищої освіти, системно ознайомити їх із найбільшими релігіями світу, змістом
їх віровчення, історією поширення, сучасним впливом, а також тими змінами, що сталися в релігійному житті планети у добу глобалізації; зорієнтувати
студентів у сучасній релігійній ситуації в Україні та тенденціях її розвитку;
допомогти свідомо обрати власну світоглядну позицію, із розумінням і повагою ставитися до світоглядного вибору інших, поширювати цінності етики
толерантності. Л. М. Мельник зазначає: «В процесі вивчення курсу студенти
отримують знання про духовну і релігійну спадщину людства, загальнолюдські цінності, які зосереджені у релігійних вченнях, збагачують себе знаннями
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про різноманітні релігійно–етичні системи» [3, 3–4]. «Моральним імперативом
часу стає освіта, що враховує культурно–релігійне багатоманіття людського
співтовариства, саме виживання якого залежить від здатності формувати міжконфесійну злагоду, налагоджувати діалог культур і цивілізацій» [1, 53].
Передбачено, що здобувачі вищої освіти по закінченню вивчення релігієзнавчого курсу набудуть здатність інтегрувати та використовувати у фаховій
діяльності знання з релігієзнавства для аналізу і пояснення суспільних фактів, явищ, процесів, а також здатність цінувати та поважати релігії в їх різноманітності та мультикультурності, здійснювати професійну діяльність, поважаючи право кожного мати релігійні або вільнодумні переконання, адже
у ст. 35 Конституції України зазначено: «Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь–яку релігію
або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність» [2].
Варто відзначити, що за роки незалежності нашої держави характерними
рисами релігієзнавства стали «…об'єктивність, історизм, світоглядний плюралізм, позаконфесійність» [4, 66]. До того ж триває систематична робота з досліджень актуальних проблем функціональності релігії, світового релігійного
процесу, релігієзнавчої та релігійної освіти, міжконфесійних відносин, місця
і ролі релігійного чинника в житті українства, психології релігії, етнології релігії, природи атеїзму, конфесійного буття релігій в Україні, церковно–державних відносин, співвідношення релігії і культури, місця релігії у процесі
національного відродження, впровадження релігійного плюралізму в освітню
сферу тощо. Вагомий внесок у розвиток вітчизняного релігієзнавства зробили ряд науковців: Филипович Л., Колодний А., Виговський Л., Закович М.,
Лозко Г., Предко О., Черній А., Любащенко В., Шуба О., Маринович М.,
Бондаренко В., Юраш А., Новиченко М., Бублик С., Гаврилюк Т., Бодак В.,
Гаврілова Н., Кондратик Л., Москалець В. та інші.
Релігієзнавча освіта, яка за своєю природою є конфесійно незаангажованою,
дозволяє знижувати рівень міжконфесійної напруги та релігійної нетерпимості у суспільстві, сприяє формуванню моральної культури особистості.
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РОЛЬ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У КОНТЕКСТІ
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ»
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 023 «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО,
ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»
Сучасна освіта в умовах стрімкої діджиталізації зіткнулась із новими викликами, на які треба знаходити нові гнучкі відповіді. Дисципліна «Історія мистецтв» викладається у багатьох ЗВО, і вона особливо важлива для спеціальності
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», оскільки
знання основних творів образотворчого мистецтва є невід'ємною складовою
майбутньої роботи студентів цієї спеціальності.
Враховуючи, що інноваційні технології швидко розвиваються, до наступу
пандемії активно використовувались мультимедійні технології із залученням
трансляції основних шедеврів світового живопису в аудиторіях, але з появою
COVID–19 ми зіткнулись із форматом on–line навчання, безперечно, що і тут
знайшовся вихід у вигляді Google Classroom та інших платформ. Але у образотворчому мистецтві надзвичайно важливо, окрім практичних занять, постійно
оновлювати теоретичні знання, і в цьому аспекті актуальним є використання
мобільних додатків. Це дуже зручно для студентів, оскільки вони користуються ними в індивідуальному форматі, у формі тестів, є візуалізація образотворчого контенту, що сприяє активному запам'ятовуванню робіт, і також передбачає користування додатками в будь–який зручний для студента час.
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Такі мобільні додатки в Google Play, як «Вивчай картини і художників. Живопис і мистецтво» (для навчання в галереї програми представлені шедеври
живопису, архітектури та скульптури відомих в історії епох: 1. Популярне мистецтво. У темі представлені найвідоміші роботи світової культури. 2. Італійський Ренесанс. Великі художники, архітектори та скульптори: від Леонардо
да Вінчі та Рафаеля до Донателло та Мікеланджело. 3. Північне Відродження. Творчість Дюрера, Ієроніма Босха та інших. 4. Голландський Золотий Вік:
Рембрандт. 5. Бароко. Картини з мольбертів Рубенса, Дієго Веласкеса та Пуссена. 6. Рококо: Ватто, Фрагонар та Буше. 7. Класицизм. Шедеври Енгра та Давида. 8. Романтизм: Делакруа та Гойя, Тернер та Констебль); «Daily Art — доза
мистецтва» — додаток включає в себе 780 біографій художників та інформацію про 500 музейних колекцій; «Арт Pro — Картини і художники. Мистецтво.
Живопис» — в цьому мобільному додатку акцент робиться на історії створення картин та популярних колекціях Лувру, Прадо та інших музеїв.
Інтерес представляють такі мобільні додатки, як: «Відоме мистецтво — картини»; «Google Мистецтво і культура» (окрім представлених картин, є додаткові функції), «Art Transfer», «палітра» — використання колірної гами для пошуку картин, віртуальна галерея, art camera. Відомий мобільний додаток Arseniy
Borisov «Вивчаємо живопис», у додатку є режим галереї для детального розгляду творів і режим вікторини для відгадування автора картини, інтелектуальна
система вибору картин допомагає студентам швидше запам'ятати автора картини. В мобільному додатку «Artier: мистецтво і культура» представлені роботи багатьох художників, у тому числі Пабло Пікассо, Клода Моне, Сальвадора
Далі, Ван Гога, Анрі Матісса, Сезанна, Василя Кандинського, Рене Магрітта,
Едварда Хоппера, П'єра–Огюста Ренуара, Поля Гогена, Жан–Мішеля Баскія,
Гюстава Доре, Пауля Клеє, Рембрандта, Едгара Дега, Леонардо да Вінчі. Artier
надає доступ до однієї з найбільших онлайн–колекцій образотворчого мистецтва. Контент надається Wikiart.
Найцікавішим є «History of Art» — сучасний мобільний додаток, який включає інформацію про відомі роботи художників ренесансу, імпресіонізму, експресіонізму, фовізму, кубізму та ін. Актуальним є мобільний додаток «Art
Quiz — Картини і художники», створений у форматі вікторини.
Мобільний додаток «BBuzzArt Co, Ltd — Мистецтво і дизайн» — соціальна
платформа, яка показує людям нове авангардне мистецтво.
«Топ 100 Картин» — мобільний додаток, який включає трансляцію найвідоміших картин з описом та біографією художників. «Вікторина по мистецтву»
Quizzes by Peaksel — додаток у форматі тестів, що є актуальним для постійної
підтримки теоретичних знань студентів. Серед цих додатків є і окремі, які спе-
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ціалізуються виключно на окремій тематиці, наприклад, «Бароко». Мобільний
додаток «Бароко» Macsoftex Company Мистецтво і дизайн — включає в себе
1149 робіт художників бароко, кілька варіантів класифікації (автори, жанри,
країни), можливість скачати картини в НD якості і зберігати у власному фотоальбомі на мобільному телефоні або ноутбуці.
У визначених мобільних додатків є, безперечно, і плюси, і мінуси, ще кілька
років тому в контексті учбового процесу навіть не розглядалась сама можливість використовування подібних додатків, але технології постійно розвиваються, і зараз ми маємо можливість побачити ці картини на екрані власного
смартфону, тоді як ще 10–15 років тому — лише у друкованому варіанті в бібліотеці.
Звісно, що у контексті формування методичних вказівок до проведення самостійних робіт логічним і навіть доречним є можливість проходження студентами подібних вікторин і тестів, це не вирішує проблему запам'ятовування
теоретичного матеріалу в цілому, бо теорія — це не лише картини і біографії
художників, але в контексті викладання саме курсу «Історія мистецтв», особливо для спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація», це все ж таки важливо, тому що приблизно 78% теоретичного
матеріалу припадає саме на знання картин художників. І тому сучасні інноваційні технології дають нам таку прекрасну можливість за допомогою мобільних додатків створити додаткові можливості студентам для кращого засвоєння
теоретичного матеріалу в індивідуальному форматі.
Список використаних джерел:
1. Чумаченко О. П. Мобільні додатки як інструментарій формування тестових завдань
з соціально-гуманітарних дисциплін. Сучасний простір медіаграмотності та перспективи
його розвитку : збірник статей Сьомої міжн. наук.–метод. конф. Київ : Центр Вільної
Преси, Академія української преси, 2019. С. 432–434.
1. Чумаченко О. П. Інноваційні освітні методи навчання суспільним дисциплінам та їх вплив
на творчу сферу особистості. Розвиток промисловості та суспільства. 2019. С. 178.
1. Чумаченко О. П. Інформаційна концепція творчості. Трансформація мови комунікацій
у мережевому суспільстві : матеріали Всеукр. круглого столу в рамках ІІ Міжн. симпозіуму
«Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація». Київ :
НАУ, 2019. С. 107–110.
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ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ
ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ФАХОВІЙ
ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
«РЕЖИСУРА МУЗИЧНО–ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ»
Перед системою вищої освіти України визначено завдання максимального розкриття творчого потенціалу майбутнього фахівця, його саморозвиток
і формування професійної компетентності. Саме тому фахова підготовка студентів спеціальності «Середня освіта (Музичне мистецтво)» спеціалізації «Режисура музично–виховних заходів» у Вінницькому державному педагогічному
університеті спрямована на розвиток творчої особистості вчителя–музиканта
і базується на ідеї використання досягнень театральної педагогіки. Театральна педагогіка накопичила величезний досвід із виховання творчої особистості.
Особливо цінним є звертання до основних її принципів:
• обов'язкове включення уяви, що обумовлює творчу діяльність у пропонованих обставинах і впливає на весь процес оволодіння роллю;
• активність при виконанні завдань;
• використання засобів акторської виразності в процесі комунікації.
У зв'язку з тим, що у функціонуванні театральної і музично–педагогічної
видів діяльності є багато спільного, і враховуючи складність сучасних музично–педагогічних завдань, ми вважаємо доцільним втілення в навчальний процес теоретичних і практичних основ театральної педагогіки та новаторського
театрального досвіду.
На заняттях з «Основ акторської майстерності» студенти поетапно проходять через так звані «цех тренінгу» та «творчий цех», де практична робота побудована на основних засадах і принципах системи К. С. Станіславського. «Цех
тренінгу» передбачає передусім зняття фізичної та психологічної напруги,
а також опанування основними елементами акторської майстерності, до яких
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належить сценічна увага, уява та фантазія, сценічна дія, почуття правди і віра,
спілкування, взаємодія, емоційна пам'ять. Також у комплекс акторського тренінгу входить розвиток сценічного мовлення, що передбачає дикційну чіткість, орфоепічну грамотність, володіння комбінованим диханням, вміння
використовувати засоби логічної виразності, такі як логічні паузи, логічні наголоси, логічну мелодію. Предметом особливої уваги є розвиток пластики рухів та жесту. Вивчаючи техніку правильної ходи, правильної статури, студенти набувають гарної правильної постави та легкої граціозної ходи. Виразності
рухів сприяють вправи «Пружина», «Хвиля», «Змія», «Крила», «Муха», «Схопити–кинути» тощо. Широко використовуються вправи на знаходження психологічного жесту у таких діях: відкривати, закривати, брати, ламати та інше.
В процесі етюдної роботи студенти освоюють та удосконалюють такі елементи психотехніки, як сценічна увага, сценічна свобода і віра в пропоновані обставини, сценічна дія і спілкування. Складові етюда (думка, подія, дія,
обставини, імпровізаційне самовідчуття) сприяють не лише удосконаленню
фізичних дій у пропонованих обставинах, а й спонукають студентів контролювати свій психофізичний стан, керувати ним. Широко використовуються
етюди на оволодіння словесною дією: спитати, покликати, довести, роз'яснити
тощо, в яких на перший план висувається психологічна дія. На заняттях з акторської майстерності достатня увага приділяється розвитку техніки спілкування. Для цього використовуються парні етюди на взаємодію з мінімальним
текстом. Виконання таких завдань потребує імпровізації, внутрішнього і зовнішнього пристосування до партнера.
Практична робота «Творчого цеху» спрямована на розвиток творчої уяви,
яка може стати стимулом пошуку креативних рішень, значно розширити коло
асоціацій. Студентам пропонується особисто створити казку та розіграти її
на основі пунктирного сценарію, розраховуючи на колективну імпровізацію.
Також широко використовується драматизація уривків із літературних текстів,
виконання поетичних творів, монологів із драматургічних творів.
Стимулює творчу активність інсценування українського музичного фольклору, що має на меті розкриття ідеї музичного твору шляхом його сценічного втілення. Національні стильові властивості української музики базуються
на комплексі мелодичних, ладових, ритмо–гармонічних засобів виразності,
особливо на характеристиках інтонування, і це все сприяє перетворенню звукових образів на чуттєву реальність, яка віддзеркалює національні традиції [1, 31].
В процесі інсценування зовнішнє втілення звукового образу відбувається
за допомогою комплексного використання різних видів мистецтва: танцю,
пантоміми, драматичного театрального дійства. Також сюди слід віднести ви-
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готовлення декорацій і костюмів, використання предметів прикладного мистецтва. «Театралізована народна пісня, — підкреслює В. Ф. Черкасов, — допомагає сприймати світ музики, слова й театралізовані дії як єдиний творчий
процес, що дає виконавцям і слухачам радість, наснагу і естетичну насолоду
[2, 210]. Все це сприяє удосконаленню навичок, набутих у «цеху тренінгу»,
та їх комплексному втіленню.
Кульмінаційною крапкою творчої роботи є підготовка театралізованого
колективного звіту на тему, що співзвучна професійним інтересам студентів
та орієнтована на подальше використання її під час проходження педагогічної практики. Це колективна творча літературно–музична композиція «Така
її доля» за поемою Т. Г. Шевченка «Катерина», музично–поетичний лекторій
«Сучасні митці Вінниччини», «Блукаючи вулицями Вінниці», колективна авторська музична казка «Рукавичка на новий лад». Таким чином студенти ґрунтовно готуються до майбутньої професійної діяльності з організації музично–
виховних заходів.
Досвід роботи зі студентами спеціалізації «Режисура музично–виховних заходів» переконує в необхідності широкого втілення театральної педагогіки
в навчально–виховний процес педагогічних вузів і спрямовує на пошук нових
форм і методів роботи.
Список використаних джерел:
1. Брилін Е. Б. Теорія і практика музично–творчого розвитку студентів мистецьких
спеціальностей : навч.–метод. посіб. Вінниця : Нова книга, 2019. 168 с.
2. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти : навч. посіб. Київ : Академія. 2016. 240 с.
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НОВА ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ
ТА МЕТОДОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИЗАЙН–ОСВІТИ
Сучасне життя демонструє нескінченну низку ідей, поглядів, концепцій, теорій, в яких проглядаються намагання осмислити кардинальні зміни, що відбуваються в суспільстві. У кожній сфері життєдіяльності спостерігається орієнтація на розкриття потенціалу людини, формування мотивації досягнення
успіху, самостійності, відповідальності, що пред'являє до особистості й діяльності фахівців усіх галузей нові вимоги: відкритість експериментам, інноваціям, змінам; готовність до плюралізму думок; орієнтація на сьогодення й майбутнє; упевненість і здатність у подоланні створюваних життям перешкод;
планування майбутніх дій для досягнення цілей як у професійній діяльності,
так і в особистому житті.
Вищезазначене стосується і професії дизайнера, який своєю діяльністю відображає стан культури суспільства, узагальнює ступінь її розвитку в своїх проєктах [4]. Тому він має володіти методологією комунікації, методологією організації процесу проєктування, методологією командної роботи, методологією
інформаційної та науково–дослідної діяльності, методологією саморозвитку.
Отже, якщо найважливішим чинником професіоналізму дизайнера виступає
його загальна культура, то методологічна культура є її ядром. Тому актуальною стає проблема формування в майбутнього дизайнера методологічної
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культури, що забезпечує не лише досягнення вершин професійної самореалізації, а й соціальну функцію сучасного дизайну.
У сучасному суспільстві за останні 10–20 років значно зросла роль дизайну
в розвитку більшості сфер людської життєдіяльності. Нині дизайн впливає
не лише на економічні прибутки, а й на соціальну сферу, навіть на мислення людей. Сучасний дизайнер не лише створює нові речі, а формує нову культуру [6].
Нові світоглядні концепції формують базу для розроблення сучасних концептуальних рішень у сфері дизайну та дизайн–освіти. Перед університетами,
що готують дизайнерів, постає складне завдання — створення інституційної
моделі, що сполучає філософію бізнесу із філософією культури, утилітарно–
прагматичне з духовним, вузькофахове із загальнокультурним.
Зі свого боку, практики констатують, що сучасна система дизайнерської
освіти не готує студентів до викликів, з якими вони зіткнуться завтра, не вчить
найбільш цінним елементам концепції і процесу дизайну. Водночас суттєво
змінилась парадигма дизайнерської діяльності. Якщо раніше для дизайнера
об'єктом дослідження були предмети, то зараз він починає свою діяльність
із постановки проблеми: Для кого цей предмет? Які його функції? У яких умовах експлуатуватиметься предмет? Як за допомогою цього предмета зробити
життя людей комфортнішим? Які нові технології є для цього? Чи буде предмет
користуватись попитом через кілька років? Як у майбутньому можна буде утилізувати предмет без шкоди для довкілля?
Ряд таких запитань можна продовжувати, кожне з них породжує ще віяло
нових підпроблем, пов'язаних із технологіями, ресурсами, психологією людей,
місцевими традиціями, світовими тенденціями тощо. Дизайнер має вміти бачити ці проблеми, аналізувати їх структуру, визначати різні варіанти розв'язань, розробляти алгоритми розв'язування, передбачати можливі наслідки. Усі
ці вміння потребують від дизайнера широкого світогляду та дослідницьких
навичок, що є основою дизайн–мислення [2].
Ще одним чинником, який визначає нові вимоги до якості підготовки дизайнерів, є постійна зміна технологій, матеріалів і модних тенденцій у різних
сферах дизайну. А це означає, що професійна підготовка дизайнерів здійснюється в умовах невизначеності і тому часто відстає від запитів споживачів. Тому
в майбутніх дизайнерів потрібно сформувати аналітико–прагматичне мислення, здатність аналізувати минуле й прогнозувати майбутні напрями розвитку
дизайнерських продуктів чи послуг, а це і є основні складові методологічної
культури сучасного фахівця в будь–якій сфері.
Науковці усього світу пов'язують сучасний дизайн із глобальними проблемами людства, з управлінням і розвитком економіки, з визначенням культур-
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них цінностей, з формуванням соціальної поведінки людей у такому складному й нелінійному розвитку сучасного життя. Аналіз особливостей сучасної
професійної дизайнерської діяльності і публікацій щодо вимог до професіоналізму сучасних дизайнерів [5; 6; 7] дає підстави для висновку, що для успіху
в цій сфері вони мають володіти високим рівнем методологічної культури.
В Україні, як і в усіх пострадянських країнах, дизайн як культурне і загальноцивілізаційне явище був визнаний порівняно недавно. Фактично лише з початку XXI століття в Україні сформувалось розуміння, що дизайн у сучасному суспільстві — це втілення одвічного прагнення людини до краси, гармонії
та естетичної доцільності в усіх ділянках побуту й праці [3]. Тому розвиток
дизайну, що базується як на давніх традиціях, так і на сучасному світовому
досвіді, є одним із пріоритетів нашої культури.
Нині дизайн в Україні, як і в усьому світі, визнається як специфічний соціокультурний феномен, що являє собою проєктну, творчо–перетворювальну
діяльність, спрямовану на предметне середовище буття людини з метою формування гармонійного ставлення людини до природи, світу і самої себе. Поділяючи таке розуміння дизайну, зазначаємо, що нинішній світ стикається з новими проблемами. Дизайнери починають відігравати все більшу роль не лише
в проєктуванні, а й в управлінні, що виходить за рамки дизайн–студій, і навіть
у прийнятті рішень про дії, які необхідно виконати для розвитку чи не усіх
сфер людської життєдіяльності.
Тому основною проблемою теоретичного осмислення філософії дизайну
залишається питання про природу дизайнерської діяльності і про взаємодію
її з іншими видами людської життєдіяльності. Розглядаючи проблему в дидактичному аспекті, звертаємо увагу на трансформацію поняття дизайну, яку
представимо в такому еволюційному ланцюжку: зародження дизайну — дизайн як мистецтво — дизайн як функція — дизайн як емоція — дизайн як мислення — дизайн як методологія проєктування майбутнього.
Перетворюючи навколишній світ, дизайнер усе більше концентрується
на проблемах філософських, соціальних і політичних, які аналізуються ним
у контексті дизайнерської культури, що орієнтується на певні цінності. Тому
в сфері дослідницьких інтересів дизайну як культурного феномену постає ряд
питань: про сутність і природу цінностей, їх генезис і систематизацію, ієрархію цінностей та їх місце в житті людини, орієнтацію людини у світі цінностей
та їх оцінювання.
Майбутні дизайнери мають володіти унікальними багатопрофільними
навичками, розуміючи, як використовувати спеціалізовані знання різних
дисциплін таким чином, щоб домогтися найкращого результату [1]. Маючи
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відповідну підготовку й досвід, дизайнери добре підходять для того, щоб стати лідерами великих складних соціотехнічних систем. Це нетрадиційні ролі
для дизайнерів, але саме це потрібно для вирішення основних глобальних
проблем XXI століття [5, 16].
Отже, обов'язки дизайнерів розширюються за межі художньо–технічних,
включаючи організаційні та управлінські. Від дизайнера сучасне суспільство
потребує: здатності розробляти й порівнювати різноманітні концепції сучасного дизайну (концептуальне мислення); умінь аналізу та інтерпретації величезної кількості інформації, яка допоможе визначити проблему (аналітичне
мислення); пошуку різних варіантів розв'язання завдань (варіативне мислення); прогнозування майбутніх наслідків (прагматичне мислення); визначення
алгоритмів для оптимального виконання завдання (алгоритмічне мислення);
розроблення моделей та визначення функціональних характеристик об'єкта
(конструктивне мислення). Таких вимог ринок праці раніше до дизайнерів
не висував. Це означає, що система дизайн–освіти має сформувати дизайнера
нового типу з високим рівнем методологічної культури.
Необхідність формування методологічної культури дизайнера пояснюємо
ще й тим, що для сучасного етапу розвитку дизайну характерні такі методологічні новації: зміна специфіки дизайнерської діяльності та зростання ролі міждисциплінарних програм у дослідженні складних людиновимірних систем;
усвідомлення необхідності глобального всебічного погляду на сферу дизайну
(зближення східної і західної культур, раціонального та ірраціонального мислення); визнання необхідності розвитку дизайн–мислення у фахівців із різних
сфер життєдіяльності; синтез науки, техніки, технологій і мистецтва.
Отже, для підготовки дизайнерів нового типу потрібна нова методологія дизайнерської освіти, більш чітка, науково обґрунтована і така, що більше уваги
приділяє соціальним і поведінковим наукам, сучасним технологіям і особливостям національних культур.
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ВІЛЕНСЬКА КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ ПОЛЯКІВ У
НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНІЙ ПРАЦІ МЕЖИРІЦЬКОГО
ОСЕРЕДКУ ОРДЕНУ ПІАРІВ НА ВОЛИНІ (ПОЧАТОК ХІХ СТ.)
Автором колекції, що згодом увійшла до історії мистецтва Західної Європи
як Віленська картинна галерея видатних поляків, був професор Віленського
університету Юзеф Костянтин Богуславський [3, 45–66].
Юзеф Костянтин Богуславський (1754–1819 рр.) — педагог, теолог, професор
Віленського університету, письменник і публіцист, поціновувач мистецтва, колекціонер. Був ченцем ордену піарів, однак через якийсь час із дозволу Папи
Римського перейшов у його світську гілку. Викладав у піарських колегіумах
Межиріча Корецького на Волині, а також Варшави. З 1790 р. — професор теології Головної школи Великого князівства Литовського. Впродовж 1804–1812 рр.
був деканом факультету політичних і моральних наук Віленського університету.
Весь вільний від педагогічної і проповідницької діяльності час Юзеф Костянтин Богуславський присвятив справі комплектування художньої колекції.
Вона складалася з копій живописних робіт із Королівського замку у Варшаві,
а саме його Мармурової кімнати, де містилася художня галерея польських королів, а також Лицарської зали з портретами знаних політичних і культурних
діячів Польщі. Доповнювали її портрети діячів Великого князівства Литовського, полотна з історії Литви та твори скульптури. Внаслідок копіткої понад
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30–літньої роботи (1788–1820 рр.) колекція Юзефа Богуславського нараховувала близько 200 творів мистецтва. В 1788 р., тобто ще на етапі започаткування
цього мистецького проєкту, він опублікував книгу «Życia sławnych Polaków
krótko zebrane». В 1814 р. вийшло її друге, суттєво розширене і доповнене, видання. Про мету цієї справи свого життя автор висловився в передмові наступним чином: «…нехай громадськість дивиться на ті картини, нехай читає і розмірковує, якими–то були поляки, і потяг до добрих справ … нехай відчує!» [4, 8].
За задумом Юзефа Богуславського, як життєписи видатних поляків, так
і живописна колекція їхніх образів складалися з чотирьох частин. Перша з них
була присвячена польським королям, зокрема Мечиславу І, Болеславу Хороброму, Казимиру ІІ Справедливому, Владиславу Локетку, Стефану Баторію,
Станіславу Лещинському та ін. У другій розкривалися роль і значення діяльності відомих постатей Речі Посполитої в царині науки і культури: істориків
Вінцентія Кадлубека і Яна Длугоша, астронома Миколая Коперніка, професора літератури Віленського університету Філіпа Нереуша Голанського, лікаря Юзефа Франка, освітянина Тадеуша Чацького. Третя частина цієї наукової
праці і художньої галереї Юзефа Богуславського призначалася для увіковічення державних мужів і «гідних пам'яті громадян», зокрема, єпископа Станіслава Щепановського, кардинала Збігнєва Олесницького, архієпископа Анджея
Ольшовського тощо. Зрештою, у четвертій частині йшлося про «Гетьманів, Воєначальників і Лицарів», де відзначалися Миколай Фірлей, Костянтин Острозький, Єремія Вишневецький, Ян Тарновський, Миколай Сенявський, Ян Кароль Ходкевич та ін. [4, 8].
Колекцію картин знаменитих співвітчизників Юзеф Костянтин Богуславський розмістив у своїй оселі, яку з часом місцеві жителі стали називати «Будинком відомих поляків». Про візит до нього 10 травня 1817 р. у своєму щоденнику залишив згадку студент Віленського університету Теодор Красінський:
«Дідусь той, веселий і кумедний своєю оригінальністю, дуже тішиться, якщо
хтось зацікавлений приходить відвідати будинок видатних поляків. Пішли ми
сьогодні до нього, і коли відрекомендувалися, були гречно ним прийняті; водив нас по своїх апартаментах, які були вщент заповнені великими і малими
полотнами. Колекція та досить значна і дуже цікава. Дідусь… називає себе управителем будинку видатних поляків і так завжди відрекомендовується» [3, 50–51].
Після смерті Юзефа Богуславського у 1820 р. власниками картинної галереї
видатних поляків стали його племінники, а саме Францішек, Тадеуш і Костянтин Сєржпутовські, котрі й подарували її Межиріцькому піарському колегіуму на Волині. Як ішлося у відповідному офіційному документі, «З причини
невигаслої вдячності за отриману нами освіту у межиріцькій публічній школі,
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нині — гімназії під керівництвом отців–піарів, бачачи завзяття вчителів цієї
школи з поширення правдивого світла для молоді цієї школи… а також для суспільного добра, вказану галерею образів видатних поляків… для оздоблення
головної шкільної зали, на вічні часи передаємо…» [2, 75–77].
Художню колекцію Юзефа Костянтина Богуславського, що складалася переважно з портретів видатних поляків, розмістили в гімназійній залі Межиріцької піарської школи. Як твердив Антоній Мошинський, це було пов'язано
не стільки з необхідністю її декорування, скільки з потребою сприяння формуванню світогляду учнів, котрих на той час налічувалося близько 500, зокрема
їх патріотичного й естетичного виховання [2, 77].
Відомо, що одним з актуальних завдань освіти доби Просвітництва стало забезпечення національного виховання юнацтва, формування його суспільно–
орієнтованих цінностей, плекання ідеальної особистості, котра трактувалася
передусім як освічений громадянин. Уповні суголосною цим інтенціям стала
діяльність визначного реформатора навчально–виховної сфери Речі Посполитої середини ХVІІІ ст. піара Станіслава Конарського (1700–1773 рр.), який
твердив: «…у навчанні шляхетської молоді на чесних людей і сміливих громадян на хвалу Божу і честь й опору Вітчизни бачимо цілковиту та головну
мету виховання» [1, 374–375]. Отже, використання художньо–естетичних засобів у навчально–виховній праці осередків ордену піарів на Волині можна трактувати як приклад реалізації завдань громадянського виховання. Оздоблення
приміщень піарських колегіумів живописними зображеннями видатних діячів
Речі Посполитої, яке, безперечно, розвивало художньо–естетичні смаки учнів,
водночас сприяло формуванню підвалин їхнього світогляду, зокрема активної
громадянської позиції.
Отже, на початку ХІХ ст. портретну галерею Межиріцького піарського колегіуму на Волині було збагачено збіркою картин професора Віленського
університету Юзефа Костянтина Богуславського, котрий раніше вчителював
у ньому. Вона стала одним із художньо–естетичних засобів навчально–виховної праці отців–піарів, спрямованої на моральне та ідейно–патріотичне виховання учнів; формувала їхній світогляд і активну громадянську позицію.
Список використаних джерел:
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ LMS COLLABORATOR
Системи управління навчанням (англ. Learning Management System, LMS)
призначені для створення інформаційного, управлінського, організаційного,
адміністративного електронного освітнього середовища (ЕОС), в якому розміщуються навчальні ресурси, відстежується хід навчальної діяльності студентів
та відбувається оцінювання її результатів. Такі системи успішно використовуються у світових освітніх установах і представлені як комерційними програмними продуктами (наприклад, WebCT, Blackboard, HyperMethod eLearning
Server, Collaborator тощо), так і вільним програмним забезпеченням із відкритим кодом (наприклад, Moodle, ILIAS тощо) [4; 6].
Дослідження сучасних LMS–платформ свідчить про спільність структури
та ієрархії суб'єктів освітнього процесу та різноманітність функцій і навчальних модулів (системи контролю успішності, електронні журнали тощо).
Проблемам розвитку електронного навчання, що часто тлумачиться як синонім дистанційного навчання, присвячено низку праць вітчизняних і зарубіжних дослідників та педагогів–практиків (О. Андрєєв, В. Биков, Ю. Богачков,
Р. Гуревич, А. Гуржій, М. Кадемія, В. Кухаренко, Л. Шевченко та ін.), в яких
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підкреслюється необхідність напрацювання, розвитку й упровадження навчальних комп'ютерних систем. Учені наголошують, що організація електронного дистанційного навчання у ЗВО потребує застосування LMS у створенні
спеціального освітнього середовища як із певної навчальної дисципліни, так
і з комплексу навчальних дисциплін підготовки майбутніх фахівців. Це середовище слугує базою для освітніх ресурсів і здатне об'єднати суб'єктів і об'єктів
освітнього процесу.
З метою підвищення ефективності освітнього процесу та організації самостійної діяльності студентів за умов електронного навчання нами використано
систему корпоративного управління навчанням — LMS Collaborator як багатофункціональну платформу для адаптації, навчання, атестації та розвитку студентів, на основі якої створено й упроваджено в освітній процес електронний
курс «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», розроблено систему
тестів із контролю знань та вимірювання рівнів навчальних досягнень студентів (рис. 1, рис. 2).

Рис. 1. План курсу «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
з включеними елементами у системі LMS Collaborator.

LMS Collaborator — це система дистанційного навчання («колаборатор»
від лат. — «співробітник»), SaaS платформа, що цілодобово працює на всіх
пристроях — від персонального комп'ютера до мобільного телефону і дозволяє
вирішувати такі завдання: створення й імпорт контенту, керування користувачами, навчання відповідно до змісту програм, повідомлення, інформування
та надання корпоративної бази знань із розмежуванням прав доступу, тестування й атестація студентів, інтеграція учасників освітнього процесу, робочі
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навчальні програми дисциплін та силабуси, звітність з активності й освітнього
розвитку студентів у реальному часі, проведення занять, консультацій та навчання засобами вебінарів [1].

Рис. 2. Завантажений фрагмент ресурсу електронного курсу
«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».

У системі передбачено призначення завдань певній групі студентів, які зареєстровані на курс, та висвітлення результатів виконаних завдань. Використовуючи вбудовані засоби тестового контролю в LMS Collaborator, здійснюються
онлайн–тестування та автоматична обробка результатів. Тестові завдання мають розвинені інтерактивні засоби контролю з діагностикою помилок та зворотним зв'язком, зберігаються у банках завдань і використовуються у різних
тестах, навчальних курсах, комбінаціях. Пропонуються тестові завдання, інтегровані безпосередньо у навчальний модуль і призначені для перевірки засвоєння матеріалу та самоконтролю, і як самостійні об'єкти. Викладач може активувати додаткові функції для студентів, зорієнтовані передусім на самостійне
навчання, зокрема: кількість спроб проходження тесту; режим тренування;
перемішування варіантів відповідей; дотримання послідовності питань; показ
користувачеві правильності відповіді, протоколу неправильних відповідей;
дозвіл коментування.
За умов встановлення викладачем спеціальної шкали оцінювання, результат
можливо перетворити за шкалою ECTS. Додатково одержується інформація
про загальну кількість правильних відповідей, відношення максимально можливого й досягнутого результату. Окрім загальної інформації про результати
тестування, можна переглянути деталізовані результати оцінювання кожного
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студента й окремого запитання та кількість звернень студентів на додаткові
спроби тестувань.
Викладач має можливість постійно оперувати процесом навчання та контролю успішності студентів (поточний, підсумковий). Віртуальний курс ніби
«живе власним життям». Існують цікаві додаткові вкладки, наприклад, форум,
новини, дні народження студентів, статистика звернень до завдань, що свідчить про активність роботи суб'єктів освітнього процесу в електронному освітньому середовищі на базі LMS Collaborator.
Як свідчать наші спостереження, навчально–пізнавальна самостійна робота
в системі LMS Collaborator перестає бути формальною ланкою цілісного педагогічного процесу тоді, коли студенти усвідомлюють її необхідним елементом
власного розвитку. Ми вибудовували систему знань і завдань в ЕОС на базі
LMS Collaborator так, щоб спонукати майбутнього фахівця до самокерування
діяльністю в системі «інформація–знання–інформація».
Дистанційне навчання у закладах вищої освіти гостро потребує комплексних
програмних рішень, якими є навчальні комп'ютерні системи (НКС), що надають можливості оперативного та якісного одержання нових знань, підтримують і контролюють різнорівневе навчання студентів.
Нами виявлено особливості та функціональні переваги LMS Collaborator
як платформи електронного навчання та описано педагогічний досвід створення та використання ЕОС окремих навчальних дисциплін циклу професійної підготовки педагогів середньої та професійної освіти у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у подальшому розвитку ЕОС на базі
LMS Collaborator і дослідженні й поглибленні засад електронного навчання
майбутніх педагогів середньої та професійної школи.
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1. Офіційний блог LMS Collaborator: корпоративне навчання, тестування та фахова
сертифікація, новини. URL: https://collaborator.biz/blog/ (дата звернення: 01.11.2021).
2. Mourali Y., Agrebi M., Ezzedine H., Farhat R., Jemni M., Abed M. A Review On E–learning:
Perspectives And Challenges. The Fifteenth International Conference on Internet and Web
Applications and Services, Lisbon, 27 Sept.–1 Oct. 2020. Lisbon, 2020.
3. Bradley V. M. Learning Management System (LMS) use with online instruction. International
Journal of Technology in Education (IJTE). 2021. № 4 (1). P. 68–92.
4. Osman A. A. Learning Management Systems (LMS): Evaluation Framework. Saarbrucken :
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, 2010. 232 p.
5. Kondur O., Ratushniak V. The modern technologies for the control of knowledge and skills of

226

Філософія культурно–мистецької освіти
education recipients. Mountain School of Ukrainian Carpaty. 2019. № 21. P. 13–18. DOI: https://
doi.org/10.15330/msuc.2019.21.13-18.
6. Shymkova I., Tsvilyk S., Hlukhaniuk V, Soloveі V., Harkushevskyi V. Use of learning
management system ilias in teaching technologies for intending teachers of secondary and
vocational education. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION : 15th Proceedings of the
International Scientific Conference, Rēzekne, 28–29 May 2021. Volume V. Rēzekne, 2021.
P. 470–482. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6313.

Шум
Ольга Володимирівна

кандидатка філологічних наук,
доцентка кафедри іноземних мов
факультетів психології та соціології
Навчально–наукового інституту філології,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ORCID: 0000–0002–4638–843X

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ
ОНЛАЙН–ЗАНЯТЬ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД
Використання різноманітних технологій та нових методик під час занять
у закладах вищої освіти давно є предметом дослідження багатьох науковців, зокрема у галузі педагогіки. ІКТ є одним із найдієвіших засобів навчання студентів певних гуманітарних та технічних спеціальностей, дозволяють мотивувати
та утримати увагу учнів, сприяють ефективній організації освітнього процесу
тощо. Більшість дослідників, які присвячують свої розвідки технічному оснащенню закладів вищої освіти в Україні, притримуються думки, що останніми
роками ситуація в Україні значно покращилась, але навіть можливості провідних ЗВО важко порівняти із закордонними коледжами чи університетами.
Протягом останніх двох років із втручанням у звичний життєвий ритм пандемії COVID–19 та періодичним переходом закладів вищої освіти на дистанційне онлайн–навчання питання використання ІКТ із метою забезпечення
освітнього процесу набуло широкої популярності, а вирішення пов'язаних
із цим проблем стало вкрай нагальним [1, 2]. По–перше, навчальні заклади
не мали змоги масово забезпечити викладачів технічними засобами. Деякі
освітні установи запропонували викладачам користуватися комп'ютерними
класами з метою проведення онлайн–занять. Однак така пропозиція швидко
почала втрачати свою актуальність через відсутність ізоляції, коли одночасна
робота кількох викладачів в одному приміщенні ставала неможливою. Саме

Філософія культурно–мистецької освіти

227

тому вирішення цієї проблеми було цілком покладено на викладачів. По–друге, наступною суттєвою проблемою стала відсутність умінь та навичок роботи
із ПК переважно у викладачів старшої вікової категорії. І навіть більш прогресивним навчально–педагогічним працівникам доводилось самостійно досліджувати і тестувати різноманітні додатки та програми. З іншого боку, саме завдяки цьому з'явився ряд наукових розвідок і рекомендацій із оглядом переваг
чи недоліків у роботі, зокрема:
1. програм для забезпечення дистанційних онлайн–занять — Any Meeting,
Click Meeting, Connect, GoToMeeting, GoToWebinar, Google Meet,
Microsoft Teams, Skype, TrueConf, Webex Meet, Zoom та ін.;
2. інтерактивних онлайн–дошок — AMW board, AWWAP, Conceptboard,
GroupBoard, Miro, Scribblar, Twiddla тощо;
3. додатків для підготовки різноманітних презентацій — Canva, Google
Presentations, Mentimeter, Prezi, Sway та інші;
4. сервісів для роботи з інтелектуальними картам (діаграми, графіки,
схеми) — Dwar.io, Gliffy, Google Drawings, MindMeister, Xmind тощо;
5. ресурсів для розробки інтерактивних онлайн–тестів та ігор — Flippity,
Kahoot, Triventy, Plickers, Simpoll, Quizizz та інші;
6. додатків для створення опитувань та отримання зворотного зв'язку — Google
Forms, Opinion Stage, Oprosso, Survey Monkey, Survey Nuts тощо [3, 4].
Крім того, заклади вищої освіти наразі вже розробили ряд курсів для викладачів із метою підвищення їх кваліфікації у роботі із навчальними платформами, розробками дистанційних онлайн–курсів тощо. Однак технічна підтримка
освітнього процесу досі покладена на педагогічний персонал.
Ще одним доволі суперечливим питанням є розподіл предметів на очні
та дистанційні під час змішаного навчання. Кожен заклад вищої освіти наразі,
а подекуди і кожен факультет окремо вирішують щодо формату проведення занять, що теж залишається доволі суперечливим, адже одні орієнтуються на думку студентів чи адміністрації, інші — на кількість студентів у академічній групі, треті — на зручності побудови розкладу тощо. В Україні панує
загальне негативне ставлення до дистанційного навчання і до онлайн–занять
зокрема. Хоча, досліджуючи багаторічний досвід сусідніх Словаччини, Чехії
та Польщі, варто відмітити, що у цих країнах ще до початку епідемії доволі успішно практикувалися заняття у онлайн–форматі. Насамперед це було
пов'язано із тим, що у таких освітніх установах працюють запрошені викладачі–лектори та практики з інших країн. Саме тому доволі звичним є долучення
викладача до заняття по відеоконференцзв'язку. Крім того, розроблені курси
на платформах, передусім теоретичні, із можливістю для студентів прослухо-
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вувати та переглядати лекції у будь–який зручний для них час, зупиняючи
перегляд для нотування ключових моментів, або повторним переглядом потрібних моментів. Можливі і комбіновані форми, коли студенти разом чи індивідуально переглядають лекцію у запису, а потім при очній зустрічі із лектором в аудиторії чи онлайн відпрацьовують проблемні питання чи практичні
навички. Україна наразі лише на початку впровадження таких можливостей
у вітчизняних закладах вищої освіти.
Таким чином, можемо дійти висновку, що будь–які зміни в освітньому процесі, особливо ті, які одразу не сприймаються, дають поштовх пошуку альтернатив та шляхів вирішення нових задач. Проблеми технічного забезпечення
та підтримки навчального процесу, які досі повністю покладались на викладача, потроху починають забезпечуватись адміністраціями навчальних закладів. Курси підвищення кваліфікації та наукові розвідки дослідників щодо
програмного забезпечення дистанційного навчання дають змогу педагогічним працівникам урізноманітнити онлайн–заняття та зробити їх цікавішими
та ефективнішими для студентів. Питання впровадження позитивного досвіду
педагогічних інновацій провідних університетів країн Європи потребує додаткового дослідження, дискусій та експериментального впровадження в освітній
процес закладів вищої освіти в Україні з метою їх удосконалення та полегшення для студентів процесу отримання необхідних знань та навичок.
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ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО–СЦЕНІЧНИХ НАВИЧОК
У СТУДЕНТІВ–ПОЧАТКІВЦІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
На сучасному етапі розвитку музичного мистецтва існує необхідність у постійному вдосконаленні форм, методів, технологій, змісту та навчально–методичного забезпечення вокально–сценічної підготовки, яка спрямована на розробку й розвиток відповідних професійних навичок майбутнього вчителя
музичного мистецтва.
Питанням формування вокально–сценічних навичок у студентів–початківців у теоретичному та практичному аспектах займались науковці різних
напрямів та професійні виконавці: О. Рудницька [10], Г. Ніколаєва [7], С. Рудишин [9], Т. Ткаченко [11], Л. Василенко [1], Е. Гавацко [2], О. Довгань [3],
А. Закора, Л. Косяк [4] та інші [5; 6; 8].
Формування вокально–сценічних навичок є важливою складовою підготовки
студентів, які в майбутньому стануть вчителями музичного мистецтва. Від фаховості та відповідного рівня підготовки залежить вміння та, головне, можливість майбутніх вчителів на власному прикладі демонструвати виконання
музичних творів, із правильною постановкою голосу та дотримання основних
засад вокально–сценічних навичок [7]. Більше того, для студентів–початківців
важливо оволодіти комплексом знань та вмінь, які формуватимуть їх як професійних вчителів музичного мистецтва. Одними з фундаментальних основ,
якими повинні оволодіти студенти, є вищезгадані вокально–сценічні навички.
Робота з майбутніми педагогами музичного мистецтва у напрямку формування та розвитку їх вокальної та сценічної майстерності можлива лише
за умов виконання набору правил та принципів, які у своїх роботах висвітлювали Л. Косяк та А. Закора. До них належать [4, 98–101]:
• робота над позитивною мотивацією студента з метою покращення його
вокально–сценічних навичок (підвищення рівня інтересу майбутніх педагогів до музичного мистецтва та їхнього розвитку у співочій і сценічній діяльності);
• ефективна робота із застосуванням інформаційних технологій, спрямована на оволодінням основ вокально–сценічної майстерності (можли-
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вість та вміння роботи на аудіотехнічних приладах із метою відтворення
та розпізнавання музичних творів);
• розвиток викладацьких вокально–сценічних навичок (із метою використання власного досвіду у навчально–виховному процесі).
Під вокальними вміннями варто розуміти володіння вокальним голосом
на високому рівні, завдяки якому вчитель матиме змогу розкривати та влучно
й чітко передавати художні образи вокального твору. Вокальні навички майбутнього педагога передбачають постійну вокальну активність, оволодіння базовими методиками голосового тренування та їхнього поступального розвитку.
Говорячи про сценічні навички студентів–початківців, мається на увазі оволодіння сценічно–образною культурою, яка включає в себе вміння світоглядного, естетичного та етичного розвитку учня через вокальне оформлення
і сценічне вираження художніх образів. Процес навчання сценічним умінням
студентів–початківців може вважатись ефективним лише після можливості останнього продемонструвати набуті навички на високому рівні. До переліку
основних вмінь, якими повинен оволодіти майбутній вчитель музичного мистецтва, належать [11, 224]:
1. Створення сценічного образу шляхом творчої інтерпретації, що повною
мірою відобразить художні особливості музичного твору.
2. Уміння формувати власну пісенно–сценічну культуру, що базується
на загальноприйнятих засадах та усталених нормах.
3. Успішна реалізація власних вмінь у публічному виступі.
Отже, методологічне забезпечення та науково–теоретичне обґрунтування
вокально–сценічних навичок продовжує залишатись об'єктом дослідження
для науковців та практикуючих виконавців. Закладення методологічно коректних вокальних та сценічних вмінь дозволить студенту–початківцю розкрити
свій потенціал як майбутнього вчителя музичного мистецтва. Необхідно зауважити і той факт, що вокально–сценічні навички є фундаментальними і у питаннях особистісного розвитку студента, адже вони потребують постійного
самостійного вдосконалення. Для викладача важливо дотримуватись умов педагогічної компетентності та використовувати правила, що лягають в основу
розвитку відповідних навичок.
Методика формування вокальних та сценічних вмінь передбачає використання та впровадження ефективних форм організації навчальної діяльності,
системи накопичення музичного репертуару, до якого також входить і його
коректний підбір; врахування особливостей кожного окремого студента з метою реалізації його потенціалу та забезпечення педагогічних норм, правил
і принципів.
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Саме тому, зважаючи на комплексний характер вокально–сценічних навичок та їх ключову роль у питанні формування студента–початківця, можна
сказати про те, що вони справді є важливою складовою у процесі підготовки
майбутніх вчителів музичного мистецтва.
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МУЗИЧНИЙ РУХ «WORLD MUSIC» ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ
ФЕНОМЕН ВИКОНАВСЬКОГО ФОЛЬКЛОРИЗМУ
Загальносвітова ґенеза культури, мистецтва і освіти ХХІ століття супроводжується складною взаємодією новаторства і традицій у модусі усвідомлення
нових естетичних парадигм і етнокультурної спадщини сьогодення. При цьому слід зазначити, що саме успіхи «World music» проєкту популяризації сучасної репрезентації етнічної музики у сплаві з іншими музичними жанрами
та стилями в музичній індустрії (починаючи з 60–х рр. ХХ ст.); радіопередачі
(з 80–х рр. ХХ ст.), такі як «World of Music» на радіостанції «Voice of America»
та «D.N.A: DestiNation Africa» на «BBC Radio 1Xtra», шоу Andy Kershaw на «BBC
Radio 3» та інші, що спеціалізуються на етнічній музиці, а також численні фестивалі, серед яких першим був міжнародний музичний фестиваль «WOMAD»
[12], а також вільний доступ до цифрових інформаційних ресурсів мережі
інтернет (із 90–х рр. ХХ ст.) — сприяли активізації, посиленню актуальності
та розширенню кола проблематики дослідження, опанування та оприлюднення різних аспектів феномену «фольклор і фольклоризм» у сферах сучасного
світового мистецтвознавства, культури та освіти. Зокрема, форми засвоєння
живого етно–традиційного (усередненого/загального, регіонального, локального) інтонування співаками вокальних гуртів і хорових колективів професійного та аматорського музичного мистецтва ХХІ століття вивчаються та репрезентуються в модусі інтерпретації архаїки та етнокультурних традицій
на різних рівнях виконавського фольклоризму (носії традиційного гуртового
співу; репродуктивний спів як відтворення автентичного виконавства науково–експериментальними фольклорними гуртами; вибіркове ставлення до інтерпретації традиційного співу в академічних хорових колективах; стилізація
народнопісенних традицій у художній творчості народних хорів та ансамблів
пісні й танцю; імітація пісенної традиції з орієнтацією на усереднену модель
фольклоризму в різних сферах хорової культури [1, 10–11]) та у таких напрямках виконавства:
• автентична вторинна («historically informed», HIР) репрезентація фольклору. Наприклад: Ishbel MacAskill (м. Інвернесс, Велика Британія) співає
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гельські пісні Шотландії; фінський фолк–гурт «Värttinä» (м. Ряяккюля,
Фінляндія) виконує народні пісні угро–фінських народів (фінів, карел,
іжори, мордви, марійців, саамів, естонів і сету); гурт «Spiritual Seasons»
(м. Харків, Україна) займається реконструкцією кельтської культури
і виконує стародавні балади Франції, Німеччини, Ірландії і Скандинавії; фольклорний ансамбль «Крайки» (м. Перемишль, Польща) виконує
не лише місцеві українські ліричні, козацькі та обрядові пісні — новорічний репертуар гурту складається з колядок із різних регіонів України; «Древо» (м. Київ) є берегинею музичної культури Полісся (Чорнобильської зони); «Муравський шлях» (м. Харків) популяризує творчі
здобутки українців Слобожанщини; «Guten Aben» (м. Дніпро) зберігає
традиції етнічних німців, а «Сартанские самоцветы» (с. Сартане під Маріуполем) — традиційну пісенну та танцювальну культуру греків Приазов'я України; «Вайсал» (с. Лозоватка Приморського р–ну Запорізької
обл.) — фольклорну спадщину болгар Північного Приазов'я, «Джамаат»
(м. Мелітополь) — традиційну музичну культуру караїмів, «Кырмызы
гюль» (с. Олександрівка Болградського р–ну Одеської області) — пісенний фольклор гагаузів Північного Причорномор'я тощо. Вони та інші
фольклорні гурти роблять свій внесок у справу збереження, розвитку
та популяризації етнічної культури не лише на місцях нинішнього мешкання, а і далеко за його межами;
• традиційно–академічна інтерпретація народного мистецтва. Яскравими прикладами усередненої моделі фольклоризму є художня творчість
таких колективів, як Національний заслужений академічний народний
хор України імені Григорія Верьовки, Державний ансамбль грузинського фольклорного співу «Басіані», Національний академічний народний
хор Республіки Білорусь імені Г. І. Цитовича, Болгарський національний
фольклорний ансамбль Філіпа Кутєва та інші;
• жанрово–стильова переорієнтація та якісна модифікація органічного синтезу кількох протилежних жанрів, стилів і традиційних культур
на зразок: треш–метал інтерпретації кельтської язичницької музики
британського фолк–метал–гурту «Skyclad» (м. Ньюкасл–апон–Тайн);
хард–рок і хеві/пауер–метал стилізації кельтських та іспанських народних мелодій іспанського рок–гурту «Mägo de Oz» (м. Мадрид); виконання турецької фолк–музики у стилі ска і анатолійського року турецьким
панк–рок–гуртом «Athena» (м. Стамбул); етно–електроніко–акустичних
експериментів гурту «ТаРути» (м. Київ); етно–рок–релаксі стилю гурту
українського автентичного співу «Брама» (м. Харків); етно–нью–ейдж
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композицій гурту «Самата» (м. Чернівці); популяризації гуцульської
музики в етно–ска–панк, реггі та рок–напрямку музичним колективом
«Familia Perkalaba» (м. Івано–Франківськ) тощо [8].
Яскравим прикладом творчої реалізації музикантів у напрямку вивчення, інтерпретації та репрезентації фольклору (В. Г. Томс) у модусі переосмислення
характеру взаємодії і взаємовідносин між різними галузями культури та концепцій ціннісних критеріїв художньої творчості, зокрема переінтонування
музичного фольклору («фольклоризм», П. Сабийо) або моделювання фольклорного типу мислення («неофольклоризм», А. Мариню) є популярність виконання календарно–обрядової пісні «Щедрик», більш відомої у світі під брендом англомовної версії «Carol of the bells». Українська новорічна щедрівка
дохристиянської доби завдяки художній творчості М. Леонтовича (автор обробки української народної пісні для хору без інструментального супроводу,
в якій аранжувальник органічно поєднав традиційні прийоми народного багатоголосного співу і класичної поліфонії) і виконавської діяльності О. Кошиця (керівник української республіканської капели (гастролі 1919–1921), українського національного хору (1922–1924)… нині хор імені Олександра Кошиця
(Канада) — остаточно підкорила світову музичну сцену після того, як Український національний хор заспівав її в Карнегі–Холі у Нью–Йорку (1922)
[4, 7–10], де її почув і опублікував з англійським текстом П. Вілховський, а лейблі Brunswick зробив звукозапис [6]. Згодом ставши міжнародним різдвяним
гімном [4, 7], нині «Щедрик» виконується:
• a cappella: в академічній манері співу хоровими колективами, такими
як Хор хлопчиків та юнаків Київської ССМШІ імені Миколи Лисенка [7];
в узагальненій народній манері співу академічними народними вокальними колективами, такими як Національний заслужений академічний
народний хор України імені Григорія Верьовки [5]; в джазовій дабстеп
кавер–версії в академічній манері співу такими музичними колективами, як «Pentatonix» [11] і Оркестр військово–повітряних сил США [3];
етно–джазових кавер–версіях, зокрема аналогічних інтерпретації гурту
«ManSound» [10], тощо;
• з інструментальним супроводом: в обробці Барлоу Бредфорда для академічного хору та симфонічного оркестру такими музичними колективами, як Mormon Tabernacle Choir (Хор мормонської скинії), Orchestra at
Temple Square, Bells on Temple Square (Оркестр і Дзвони на Храмовій площі) та Band of the United States Air Force Reserve (Оркестр резерву ВПС
США) [9]; у різних напрямах сучасних музики, зокрема таких як етно–
рок у виконанні Олега Скрипки та Ле Гранд Оркестру [2].
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Отже, вивчення проблематики генези музичного руху «world music» є одним із перспективних напрямів, який потребує подальших наукових розробок
в галузях виконавського музикознавства і теорії музичної інтерпретації в контексті впровадження результатів дослідження сучасного фольклоризму в професійну підготовку фахівців музичного мистецтва як складової музикознавчої
та виконавської практики у сферах культури, мистецтва і освіти.
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АНАЛІЗ МУЗИЧНОГО ТЕКСТУ У ПІДГОТОВЦІ МУЗИКАНТІВ
У ЗВО: ВИКОНАВСЬКИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
У сучасній системі вищої професійної музичної освіти велике значення має
комплексний розвиток здобувачів. У галузі музичного виконавства актуальними постають питання засвоєння студентами закономірностей виконавського
мистецтва: визначення концепції музичного твору, жанрово–стильових особливостей, взаємозв'язок засобів музичної виразності тощо. Результатом такого
підходу є створення власної інтерпретації музичного твору.
Досягнення цієї мети можливе через глибоке занурення у зміст музичного
тексту, тобто уміння зробити цілісний виконавський аналіз.
Важливою складовою такої роботи є активізація самосвідомості здобувача,
формування умінь і навичок щодо самостійного аналізу музичного тексту. Такий аналіз охоплює набуті знання з різних музично–теоретичних дисциплін,
які мають послуговуватись для реалізації авторського задуму музичного твору.
Питаннями тлумачення музичного тексту займались М. Арановський,
Н. Зеленіна, О. Котляревська, І. Коханик, В. Москаленко, В. Холопова, С. Шип.
Розуміння тексту у виконавському аспекті розглянуто Є. Ліберманом.
Розглядаючи текст як міждисциплінарну проблему, М. Арановський зауважує, що «в культурі писемної традиції музичний текст тільки починається
з нотного тексту, але далеко виходить за його межі..., в музикознавстві за останні десятиліття отримало своє місце широке розуміння тексту, що містить у собі
деякі важливі реалії самої музики, а саме її структуру та її сенс» [1, 7].
Виходячи з цього розуміння музичного тексту, виконавський аналіз являє
собою не лише музикознавчий цілісний аналіз або методичні рекомендації роботи над твором. Це індивідуальний синтетичний процес пізнання образно–
сенсового змісту твору й відбір засобів виразності для його адекватного втілення.
Як багаторівневу систему текст досліджував В. Бобровський. На думку вченого, художня структура музичного твору є «спектром нескінченних можливих сенсів» і створює особливу зону його осмислення. Процес осмислення цієї
зони відбувається у двох напрямах — по горизонталі й вертикалі. Широта зони
по вертикалі залежить від багатьох чинників: з однієї сторони, від стилю, жан-
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ру, форми самого музичного твору, з іншої — від художнього досвіду особистості, яка його сприймає (її тезаурусу), і багато в чому від характеру її художнього мислення» [2, 15].
Виконавський аналіз як процес не закінчується. Він дозволяє створювати
безліч варіантів виконання одного твору, збагачувати й розширювати вже
створені раніше версії музичного тексту. Аналіз музичного тексту сприяє
усвідомленому процесу засвоєння творів, а також формуванню передумов
для прочитання його виконавцем.
Отже, з одного боку, робота над розумінням музичного тексту є об'єктивним
процесом, оскільки ґрунтується на тлумаченні авторських координат (фактури, метро–ритму, звуковисотності, авторських вказівок тощо). З іншого боку,
вона має суб'єктивне забарвлення, оскільки пов'язана з особистістю виконавця
(його почуттями, естетичним смаком, життєвим і художнім досвідом).
Результатом такої аналітичної роботи є виконавська версія музичного твору,
яка поєднує в собі об'єктивну й суб'єктивну складові цього процесу.
Глибина такого аналізу залежить від загальної теоретичної підготовки музиканта, його життєвого, виконавського, духовного досвіду. У досвідченого
виконавця це відбувається підсвідомо, натомість у учня потребує спеціальної
аналітичної роботи.
Ураховуючи вищезазначені чинники аналізу музичного тексту, можемо говорити про важливість такого аналізу у виконавських класах ЗВО.
Вбачаємо таку послідовність аналізу музичного тексту:
• історично–стильовий аналіз (епоха створення музичного твору, інформація про автора, що визначає межі власної концепції щодо трактування
конкретного твору, уточнення власної версії);
• вибір виконавських засобів втілення на основі образно–стильових уявлень;
• виконавське осмислення твору через усвідомлення інтонаційно–виразних комплексів.
Отже, питання аналізу музичного тексту є першочерговим завданням у процесі підготовки музикантів у ЗВО.
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