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УДК 377 

Насменчук А. М. 

заслужений працівник культури України,  

директор коледжу, викладач-методист  

Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського  

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГАДЯЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ 

І МИСТЕЦТВ ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО  

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв  

ім. І.П. Котляревського здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 

України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про культуру», інших законів, 

актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики 

України, рішень Полтавської обласної ради, розпоряджень голови Полтавської 

обласної ради, розпоряджень голови Полтавської обласної державної 

адміністрації, наказів Департаменту освіти і науки, Департаменту культури і 

туризму Полтавської обласної державної адміністрації, відповідних Положень, 

Статуту, плану роботи коледжу та планів роботи його структурних підрозділів. 

Напрямки освітньої діяльності фахового коледжу. 

Завдання коледжу на сьогодні й у перспективі – здійснювати освітню 

діяльність, пов’язану із наданням освіти, відповідно до Закону України «Про 

фахову передвищу освіту»: 

 з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий 

молодший бакалавр» у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за 

спеціальностями: 

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»; 

024 «Хореографія»; 

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»; 
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029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; 

 з надання повної загальної середньої освіти;  

 з підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва, освіти; 

 із позашкільної мистецької освіти для різних вікових категорій 

населення;  

  у перспективі, з 2027 року, відповідно до Закону України «Про 

освіту» - із надання профільної середньої освіти професійного спрямування. 

Головним стратегічним завданням коледжу є підготовка фахових 

молодших бакалаврів для потреб ринку праці Полтавської області у фахівцях 

культурно-мистецького напрямку та забезпечення соціального замовлення 

регіону  на реалізацію конституційних прав громадян на освіту.  

Важливими чинниками ефективної освітньої діяльності та перспектив 

розвитку є: 

 поглиблення і закріплення позитивних результатів діяльності закладу 

освіти, удосконалення його навчально-методичної та матеріальної бази; 

 формування нової моделі фахової передвищої освіти за освітнім 

напрямком «Культура та мистецтво» в умовах адміністративно-територіальної 

реформи та в умовах реформи системи освіти загалом; 

 збереження та примноження здобутків, сформованих за увесь період 

діяльності закладу освіти. 

Управління фаховим коледжем і кадрова політика. 

Розвиток Фахового коледжу, збереження його кращих освітніх і творчих 

традицій можливі за умов: 

– приведення змісту діяльності та структури коледжу у відповідність до 

Закону України «Про фахову передвищу освіту»; 

– організації освітнього процесу на принципах демократизму, гуманізму, 

науковості, незалежності від будь-яких політичних партій, громадських та 

релігійних організацій; 
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– участі усіх учасників освітнього процесу в управлінні коледжем через 

Загальні збори трудового колективу, профспілкову організацію, участь у 

діяльності Педагогічної ради, Стипендіальної комісії, роботі циклових комісій, 

Студентської ради чи інших колегіальних зібрань; 

– проведення соціологічних опитувань учасників освітнього процесу та 

співробітників щодо шляхів покращення умов праці, навчання, проживання в 

гуртожитку, роботи циклових комісій тощо; 

– активізації діяльності керівників структурних підрозділів в організації 

освітнього процесу коледжу: процедурах ліцензування, акредитації, розробки 

освітньо-професійних програм, навчальних планів, формуванні педагогічного 

навантаження, організації методичної роботи;  

– сприяння безперервному професійному розвитку членів педагогічного 

колективу, навчанню педагогічних працівників у магістратурі, аспірантурі, 

забезпечення умов для своєчасного і якісного підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, стимулювання їх до участі у творчих конкурсах, 

виставках, конкурсах педагогічної майстерності, науково-методичних 

конференціях, виставках методичних робіт, заходах з обміну досвідом тощо; 

– забезпечення позитивного морально-психологічного клімату, 

атмосфери шанобливого ставлення до членів колективу, дотримання норм 

професійної етики, профілактики і запобігання випадків булінгу в середовищі 

учасників освітнього процесу тощо. 

Навчально-методична робота. 

Завданням з розвитку ефективного навчально-методичного забезпечення 

освітньої діяльності фахового коледжу є: 

– формування змісту освітньо-професійних програм підготовки 

молодшого бакалавра з урахуванням вимог ринку праці та роботодавців, 

тенденцій та перспектив соціально-економічного розвитку Полтавського 

регіону, України; 

– щорічне оновлення освітніх та освітньо-професійних  програм, 

навчально-методичної документації зі спеціальностей та спеціалізацій; 
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– забезпечення принципів академічної свободи, що здійснюється на 

принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, 

вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з 

урахуванням обмежень, установлених законом; 

– забезпечення методичної підтримки та супроводу діяльності 

викладачів; 

– стимулювання підготовки педагогічними працівниками навчально-

методичних посібників, підручників, впровадження в освітній процес 

передового педагогічного досвіду, ефективних інноваційних технологій;  

– підготовка студентів до участі в предметних олімпіадах, конкурсах 

студентських наукових робіт різних рівнів, у вітчизняних та міжнародних 

виставках, семінарах, конференціях; 

– проведення щорічних науково-практичних конференцій з 

обов’язковим виданням матеріалів конференції як інструменту підвищення 

професійного рівня і стимулювання наукової та творчої діяльності викладачів 

коледжу. 

Важливою складовою сучасного науково-методичного забезпечення 

освітнього процесу коледжу є розвиток його інформаційної бази: 

 проведення реконструкції бібліотеки Фахового коледжу; 

 систематичне поповнення бібліотечного фонду, інформування 

педагогічних працівників та студентів про нові надходження навчальної та 

наукової літератури; 

 ефективне функціонування електронної бібліотеки коледжу з 

забезпечення самостійної роботи студентів; 

 забезпечення комп’ютерною технікою, розширення мережі Інтернет 

та Wi-Fi. 

Виховна робота. 

Невід’ємною складовою освітнього процесу є виховна робота, у 

забезпеченні якої завданнями коледжу є: 
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 пропаганда загальнолюдських цінностей та патріотичного ставлення 

до своєї країни, поваги до родини, людини, розвиток гуманізму й 

толерантності; 

 виховання у студентів милосердя, поваги до народних традицій, 

національних, духовних, історичних, культурних цінностей держави, рідного 

краю;  

 формування у студентів взаєморозуміння, поваги, толерантного 

ставлення до людей різних національностей і релігій тощо; 

 сприяння волонтерській діяльності серед студентів, педагогічних 

працівників і співробітників коледжу; 

 забезпечення особливої уваги до студентів, що потребують соціальної 

підтримки, адаптації; 

 постійне оновлення та поповнення експозиції музею історії коледжу; 

 пропаганда здорового способу життя та створення умов для занять 

фізичною культурою і спортом, сприяння формуванню репродуктивного 

здоров’я молоді;  

 боротьба з тютюнопалінням, вживанням алкоголю, розповсюдженням 

і вживанням наркотичних речовин, розповсюдженням ВІЛ-інфекції, інших 

інфекційних хвороб, пошук нових форм запобігання цим негативним явищам. 

Розвиток студентського самоврядування. 

Головний принцип діяльності Гадяцького фахового коледжу культури і 

мистецтв ім. І.П. Котляревського: студент – рівноправний учасник освітнього 

процесу, активний та неформальний учасник усіх аспектів життя Фахового 

коледжу. Реалізація цього принципу відбувається шляхом: 

 забезпечення і захисту прав та інтересів студентів щодо організації 

навчання, вільного вибору Освітньо-професійних програм, навчальних 

дисциплін, формування і розширення переліку навчальних дисциплін за 

вибором студента, навчання за індивідуальними освітньо-професійними 

програмами із  здобуття  додаткових кваліфікацій; 
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 продовження процесу удосконалення стосунків «викладач-студент» у 

площині ділового партнерського співробітництва, взаєморозуміння, 

взаємоповаги, приділення особливої уваги особистісно орієнтованому 

ставленню до студентів; 

 підтримки діяльності Студентської ради, Ради гуртожитку, 

забезпечення участі студентів у роботі Стипендіальної комісії, Педагогічної 

ради, Загальних зборів трудового колективу, студентської профспілки тощо; 

 залучення студентів до процесу вдосконалення організації освітнього 

процесу, модернізації Фахового коледжу; 

 створення умов для розвитку та самореалізації кожного студента як 

особистості; 

 сприяння проведенню студентських конкурсів та організації 

активного дозвілля студентів коледжу; 

 сприяння працевлаштуванню студентів під час канікул; 

 організація роботи телефону довіри, розміщення «скриньки скарг і 

пропозицій» у читальному залі бібліотеки коледжу. 

Практична підготовка і працевлаштування 

Формування високого рівня професійних компетенцій можливе лише за 

умов практично орієнтованого освітнього процесу підготовки фахового 

молодшого бакалавра. Складовими цього процесу є: 

 формування освітньо-професійних програм, орієнтованих на 

індивідуальну практичну підготовку фахового молодшого бакалавра; 

 обговорення з Наглядовою радою, роботодавцями, стейкхолдерами 

проблем формування змісту та якості професійно-практичної підготовки 

фахових молодших бакалаврів; 

 розвиток творчих колективів, мотивація учасників освітнього процесу 

до індивідуальної творчої, мистецької діяльності; 

 забезпечення практичної підготовки студентів на базі кращих 

мистецьких колективів, закладів культури, мистецтва, освіти; 
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 налагодження і підтримка зв’язків з відділами, секторами культури 

ОТГ, районів, міст Полтавської області щодо працевлаштування випускників; 

 розміщення резюме, портфоліо випускників на сайті коледжу; 

 удосконалення процесу вивчення професійної адаптації випускників 

(створення клубу випускників, постійне оновлення баз даних випускників 

тощо). 

Профорієнтаційна робота, організація набору на навчання 

Ефективна освітня і творча діяльність Фахового коледжу можлива за 

умови виконання обсягів регіонального замовлення та збільшення якісного 

контингенту студентів з усіх спеціальностей, що навчаються на умовах 

контракту – за кошти юридичних та фізичних осіб.  

Підставою для такого процесу є: 

– формування привабливого іміджу закладу освіти серед населення, 

особливо серед молоді Полтавщини; 

– упровадження нових, актуальних для потреб ринку праці 

спеціальностей та спеціалізацій, освітніх програм; 

– налагодження чіткої багатоступеневої системи профорієнтаційної 

діяльності фахового коледжу через мережу закладів освіти, позашкільної 

освіти, закладів культури, мережу любительських формувань; 

– організація і проведення творчих конкурсів, фестивалів, виставок, 

проведення Днів професійного консультування, зокрема через систему 

соціальних мереж;  

– налагодження звʼязків з ОТГ Полтавської області щодо визначення 

потреб у фахових молодших бакалаврах закладів освіти, культури та мистецтва; 

– розширення переліку категорій слухачів курсів підвищення 

кваліфікації; 

– створення передумов для входження коледжу в освітню структуру 

Нової української школи – старшої профільної школи, підготовка створення у 

2027 році ліцейних профільних класів для випускників з базовою середньою 

освітою. 
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Інтеграційні зв’язки із закладами вищої освіти міжнародне 

співробітництво. 

Складовими цього напрямку діяльності є; 

 розширення співробітництва, ділових та культурних зв’язків 

студентської молоді коледжу з іншими закладами освіти як в Україні, так і за 

кордоном; 

 встановлення прямих зв’язків, угод про співробітництво із закладами 

освіти, культури та підприємствами іноземних держав, міжнародними 

організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства; 

 участь у міжнародних фестивалях, конкурсах виконавської 

майстерності, конференціях, інших заходах; 

 відрядження педагогічних працівників для педагогічної, творчої, 

науково-педагогічної роботи відповідно до міжнародних договорів України, а 

також договорів із закладами освіти та культури; 

 залучення педагогічних працівників іноземних закладів освіти і 

культури для участі в педагогічній, творчій, педагогічній роботі у коледжі; 

 направлення осіб, які навчаються у Фаховому коледжі, на навчання до 

іноземних закладів освіти. 
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СЕКЦІЯ 1. СУЧАСНИЙ ФАХІВЕЦЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ, 

ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПІДГОТОВКИ 

 

УДК 377.5:379.8](477) 

Базавлук О.В.  

викладач,спеціаліст вищої категорії  

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського 

 

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ 

ТА ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

В умовах докорінних змін у сучасному суспільстві важливим є 

ціленаправлене формування особистості, здатної самовдосконалюватися 

впродовж усього життя, виявляти критичність мислення. 

Сьогодні молодь стикається з великою кількістю інформації, до якої вона 

повинна ставитися критично. Адже одним із завдань вивчення української та 

ділової української мови в старшій школі (училищах, коледжах) є «розвиток 

логічного і критичного мислення, творчої уяви» [1, с.2]. У наш час важливого 

значення набуває проблема виховання людей, які критично осмислюють 

навколишню дійсність, які вносять нові ідеї. Це, на мою думку, вимагає від 

викладача будь-яких дисциплін пошуку нових педагогічних можливостей, ідей, 

що сприятимуть формуванню нових підходів до вирішення зазначеної 

проблеми. 

Під «критичним мисленням» слід розуміти процес розгляду ідей з різних 

точок зору, їх зіставлення та порівняння. Людиною, яка вміє критично мислити, 

оцінювати, порівнювати, доволі важко маніпулювати в суспільстві. 

Уміння критично мислити починають формувати батьки в колі сім̕ ї. 

Завдання вчителів, викладачів: це вміння розвивати та вдосконалювати. Так на 

заняттях з української мови та ділової української мови студенти  не лише 

працюють з підручником, а залюбки співпрацюють у парах, у групах, 

виконують індивідуальні завдання, вчаться аналізувати, робити висновки. 
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Структура формування критичного мислення 

Передбачає  особливу структуру уроку з п’яти основних елементів: 

 розминка; 

 обґрунтування навчання; 

 актуалізація знань (аналіз); 

 мотивація (усвідомлення змісту); 

 рефлексія (внутрішня мотивація). 

Технологія критичного мислення 

Технологія критичного мислення була розроблена як модель 

інтерактивного навчання науковцями Бостонського центру етики та виховання 

ще в 70-х роках ХХ століття в країнах Заходу. На пострадянській території 

початківцями цього напрямку навчання стали такі видатні вчені, як 

Л. Виготський, Дж. Дьюї, М. Коул, Д. Вертч, Л. Брунер. [2, с.57].  

Технологія навчання критичного мислення передбачає систему взаємодій 

усіх учасників навчального процесу (викладач - студент, студент-студент). Для 

того, щоб вона була ефективною, викладач повинен продумувати доцільність та 

ефективність використання методів, прийомів, форм роботи зі студентами. 

Критичне мислення – це комплекс мисленнєвих операцій, що 

характеризуються здатністю людини: 

 аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з 

будь-яких джерел; 

 бачити проблеми, ставити запитання  і відповідати на них; 

 визначати завдання, над якими треба додатково попрацювати; 

 обмінюватися думками; 

 пов’язувати набуті знання з попередніми; 

 робити свідомий вибір, приймати рішення та обґрунтовувати його; 

 відрізняти факти від думок, виявляти спрямованість і 

необ’єктивність інформації; 

 знаходити, розуміти й оцінювати аргументи в тексті та 

висловлюваннях інших людей; 
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 добирати власні аргументи й оцінювати їх, використовувати 

контраргументацію й спростування; 

 конструювати тексти різних видів в усній та письмовій формі; 

 брати участь у дискусіях, ефективно відстоювати власну позицію.  

Критичне мислення називають «спрямованим мисленням», тому що 

воно спрямоване на одержання бажаного результату. 

Існує п’ять складових критичного мислення: 

 самостійне мислення; 

 інформація - відправний, а не кінцевий пункт критичного мислення; 

 переконлива аргументація: твердження, доведення, докази; 

 критичне мислення починається з постановки питань і з’ясування 

проблем, які потрібно розв’язати; 

 соціальне мислення [3, с.87]. 

Отже, критичне мислення – це здатність людини самостійно аналізувати 

інформацію, вміння бачити помилки або логічні порушення у твердженнях 

партнерів, арґументувати свої думки, змінювати їх, якщо вони неправильні. 

У своїй повсякденній роботі викладач повинен дотримуватись певних 

принципів: 

- Обмін думками –  шлях розвитку критичного мислення. 

- Кожна думка має право на існування, заслуговує на увагу. 

- Кожна думка потребує арґументації. 

- Викладач - співрозмовник не має права нав’язувати свою думку. 

- Активність студентів -  запорука успіху. 

Розглянемо декілька прикладів: 

Проблемні завдання з української мови 

1.Правопис прислівників надзвичайно складний. 

Як записати подані слова? 

В/низу, по/нашому, по/совісті, де/не/де. 

Всі вони пишуться по-різному. А чому ми дізнаємося у процесі вивчення 

сьогоднішньої теми заняття. 
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Важливо навчати студентів шукати різні підходи з метою пошуку шляхів 

вирішення проблемного завдання. Співпрацюючи в групі, вони мають змогу 

почути різні точки зору на одну й ту саму проблему, зробити власне 

припущення, обґрунтувати його, прийняти спільне рішення. Тому спонукаю до 

спроби самостійно зробити висновки про вживання розділових знаків між 

частинами складносурядного речення.  

2. Робота в групах. Завдання: 

Прочитайте речення. Поміркуйте, які смислові відношення між 

частинами складносурядних речень. 

На основі поданих прикладів зробіть висновки і запишіть правила 

вживання розділових знаків у реченнях. (Прийом «Спостерігай, міркуй, роби 

висновки») 

1. Ні повітря не ворухнеться, ні пташка не защебече. 

2. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. 

3. Дощ пройшов – і Київ зеленіє. 

4. Річка широка та глибока, а вода синя та чиста; і котиться вона, 

виблискуючи та шумуючи[4, с.278]. 

Проблемні завдання з ділової української мови 

1.Розкрийте значення слів: адресат і адресант. Чим вони відрізняються 

за будовою? Як називається лексична група слів, до якої вони належать. Як 

розрізняти ці реквізити сьогодні ви дізнаєтеся на занятті. 

2.Чи є нормативне вживання поданих слів? Поясніть. 

Постачальник, учбовий, багаточисельний, міроприємство, співставляти, 

слідуючий, діючий, підприємство, багатогалузевий [5, с.346]. 

Студентів слід навчати об’єктивно оцінювати свою роботу на занятті, 

визначати успіхи та проблеми, над якими слід працювати, допомагати шукати 

шляхи їх розв’язання. На мою думку, якщо до питань аналізу результативності 

навчання буде залучений і викладач, і студент, то це сприятиме не лише 

ефективності роботи викладача та результативності навчання, а й стане точкою 

опори у самостійному житті після закінчення закладу освіти. 
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Студентам бажано під час підсумкової частини використовувати метод 

«Рефлексивний екран», який допоможе їм обмінятися думками, висловити 

особисте ставлення до завдань, які ставили перед собою: 

Я вважаю, що … 

На мою думку,  … 

Я переконаний (переконана), що … 

По-перше,  … 

Я сподіваюсь, що … 

Мені хотілося б, щоб … 

Отже, формування критичного мислення – це складний процес, який 

вимагає дотримання принципу систематичності, послідовності, доступності, 

обґрунтованості, - все це викладач, на мою думку, повинен ураховувати. 

Я вважаю, що заняття з української та ділової української мови є 

підґрунтям для розвитку критичного мислення студентів. Адже зміст 

навчального матеріалу у поєднанні з методами, формами та прийомами – це той 

фундамент, який стимулює студентів до пізнавальної діяльності, усвідомлення 

важливості здобутих знань, застосування мисленнєвих операцій у 

повсякденному житті, до пошуку нестандартних підходів щодо вирішення 

проблемних ситуацій, до аналізу й оцінювання результатів своєї роботи, до 

розвитку здібностей та творчого потенціалу, а значить до формування усебічно 

розвиненої, духовно багатої особистості. 

1. Українська мова : програма для загальноосвіт. навч. закл. з укр. мовою навчання : 

10-11 класи : рівень стандарту / Міністерство освіти і науки України. 2017.  

2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / авт.-уклад. Н. П. Наволокова. 

Харків, 2009. 176 с. 

3. Методика викладання української мови в середніх освітніх закладах / за ред. М. І. 

Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. [та ін.]. Київ, 2004. 400с. 

4. Авраменко О., Блажко М. Українська мова та література : довідник : завдання в 

тестовій формі : 1 ч. Київ, 2020. 496с. 

5. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. Київ, 

2009. 512 с. 
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УДК 37.03:378.147 

Безотосний К. М.  

студент IV курсу спеціальності  

«Менеджмент соціокультурної діяльності», 

 спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи 

науковий керівник: викладач-методист Сидоренко Г.Г. 

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського 

Мотивація на навчання відіграє основну роль в освітньому процесі 

студентів. Це ми зрозуміли з перших років навчання в Гадяцькому фаховому 

коледжі культури і мистецтв» ім. І.П.Котляревського. Мотивація навчальної 

діяльності студентів знаходити нову інформацію, вирішувати самостійно 

проблемні ситуації, використовувати міждисциплінарні зв’язки, вміти 

обговорювати дискусійні питання, розвивати свій загальнокультурний та 

професійний рівень , а також вміти застосовувати набуті теоретичні знання у 

практиці культурно-дозвіллєвої діяльності – це і є провідна ідея 

сьогоднішнього освітнього процесу. Тож, якщо у нас є мотивація, то вона 

спонукає до розуміння її реалізації. 

Як застосувати теоретичні знання у практиці культурно-дозвіллєвої 

діяльності вчимося на заняттях дисциплін культурологічного циклу. 

У нашому світі  часто можемо бачити заходи, які стосуються історичних 

та культурно-мистецьких подій. Вони проводяться  не тільки для відпочинку, 

але й мають повчальний історичний, мистецький характер. Ми, студенти-

випускники Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв 

ім. І.П.Котляревського, добре знаємо, що масовий захід не зможе відбутися без 

продуманого, творчо написаного сценарію, в якому обов’язково повинен бути 

використаний документальний та художній матеріал про ту чи іншу епоху, 

подію, людину. Ось і вчимося на прикладах масових заходів, в яких часто 

беремо безпосередню участь. 

Яскравим прикладом таких заходів є майже щорічне проведення на 

території Більського городища етнофестивалю, який проходить просто неба, 

під назвою Гелон Фест. 
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Більське городище – це укріплене поселення скіфського часу , найбільше 

в Європі поселення раннього Залізного віку – міфічний Гелон. Його датують 

кінцем восьмого – початком третього століть до нашої ери. Уперше фестиваль 

на території Більського городища був організований у 2017 році. 

Зрозуміло, що організаторам цього заходу треба  було добре  знати  

історію культури цього періоду. Це свято було створене для того, щоб 

насамперед привернути увагу і нагадати людям про те, що це місце унікальне і 

неповторне не тільки в масштабах Полтавської області, а й всього світу. 

Наш коледж щоразу,бере участь у проведенні фестивалю і завжди є його 

«родзинкою». Цікавою і змістовною була театралізована вокально-

хореографічна картинка «Я- скіф, я-воїн, я-борець», в якій ми, студенти 

спеціалізації «Організація дозвілля», брали безпосередню участь. Особливого 

колориту дійству додало і відтворення скіфського обряду «Весілля плуга». Ще 

історик М. Брайчевський описував скіфські племена, як особливу етнічну групу 

і поділяв їх на три суспільні групи: царських скіфів, скіфів-воїнів та скіфів-

землеробів. Тільки знаючи про соціальне і майнове розшарування Скіфії, 

скіфську міфологію та що успадкували українці від скіфів  можна було 

написати такий цікавий, оригінальний сценарій заходу. 

Повертаючись з місця події, ми щоразу обговорюємо не тільки 

проведення фестивалю, а й аналізуємо його зміст. І отримуючи чимало 

позитивних емоцій після проведеного заходу, розуміємо, наскільки важливим є 

вивчення дисципліни «Історія української культури» в нашому коледжі. Це і є 

тією мотивацією, що працює на результат. 

Хочу привести ще один цікавий приклад проведення масового заходу 

історичної тематики, який був для мене мотивацією до знань теми «Культура 

України часів Гетьманщини». 

16 вересня 1658 року у козацькому містечку Гадяч , що на Полтавщині 

гетьман Іван Виговський домовився із поляками про конфедераційну державу: 

Україна (під назвою Велике князівство Руське) на рівних правах з Короною 



18 

 

Польською та Великим князівством Литовським мала входити до Речі 

Посполитої. 

До 350-ї річниці підписання Гадяцького договору у селі Червоний Кут 

було урочисто відкрито пам’ятний знак.  

Після відкриття пам’ятного знаку відбулося театралізоване культурно-

мистецьке свято за участі козацького кінного театру з Соколиного Хутора, 

(Чернігівщина). У встановлених куренях Сарської, Рашівської, Лютенської, 

Веприцької, Книшівської, Березоволуцької, Краснолуцької, Петреківської 

сотень усі присутні поласували козацьким кулішем та кашею. 

У рамках урочистих заходів за участі наукових фахівців відбувся 

«круглий стіл» на тему: «Гадяцька угода 1658 року між Україною та Польщею: 

від історії до сучасності».  

Ця подія вилилася у свято, що відбувається на Гадяцькій землі щорічно. 

У 2018 році в Україні відзначалося 360-річчя Гадяцького договору. З цієї 

нагоди була викарбувана пам’ятна монета і випущена ювілейна марка. А у селі 

Червоний кут відкрито пам’ятник, який символізує союз тогочасних України, 

Польщі та Литви. Щоб зберегти історію славетного козацького краю 

започатковано створення «Музею підкови» та Відкритого етнографічно-

мистецького фестивалю під назвою «Підкова козацької слави». Студенти 

нашого коледжу є активними і постійними учасниками його проведення. 

Серед студентів коледжу проводиться серйозна робота зі збереження 

традицій, звичаїв, історії, щоб у своїй професії ми мали змогу орієнтуватися в 

історичному минулому українського народу, знали та могли застосовувати 

набуті знання у практиці.  

У кінці навчального року відбувається публічний захист курсових робіт 

студентів ІІ курсу спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» з 

дисципліни «Народознавство». На ньому студенти показують різноманітність 

обраних тем і свою зацікавленість ними. Над матеріалами курсової роботи 

студенти працюють цілий навчальний рік, а тому кожен намагається змістовно 

представити свою роботу комісії. Доповненням до усного матеріалу є яскраві 
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виставки зі взірцями народної вишивки, одягу, елементів обрядовості, випічки 

тощо. 

Приводиться багато цікавих фактів, які можна використати при створенні 

сценаріїв та організації свят, що мають етнографічне підґрунтя. 

Усі ми переконані, що треба пам’ятати свою історію, звичаї та обряди 

своїх предків, адже історія – це генетичний код народу без якого існування 

нації ставиться під загрозу.  

Тож на мою думку, фахівець СКД повинен мати розуміння культури як 

суспільного явища. Сформовані системні теоретичні знання про розвиток 

світової та вітчизняної культури на різних історичних етапах знадобляться у 

практиці культурно-дозвіллєвої діяльності. Це і є головною мотивацією до 

успіху у професійній діяльності. 

 

УДК 791:378  

Камінська Ю.М.  

викладач  

Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької 

 

ПІДГОТОВКА СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ДО 

АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

На сучасному етапі розвитку суспільства анімація виступає інноваційним 

видом соціокультурної діяльності. Суспільство формує до сучасних фахівців 

різнопланові вимоги щодо розвитку особистості, яка в подальшому володітиме 

засобами ефективної адаптації в соціумі та повноцінно зможе активно 

реалізовувати свої природні задатки. Сучасні інноваційні процеси вимагають 

високопрофесійного менеджменту, передбачаючи застосування нових форм 

управління в соціокультурній діяльності. 

Серед великої кількості наукових праць, присвячених анімації, 

відзначають ґрунтовні дослідження закордонних учених: В. Дулікова, 

А.Жаркова, Т. Кісельової, Ю. Красильнікова, М. Ярошенка, українських 
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дослідників Т. Божук, Л. Волик та ін. Інноваційні підходи до практичної 

підготовки майбутніх менеджерів широко представлені в роботах Ю. 

Васильєва, В. Кричевського, Ю. Конаржевського, В. Маслова, Р. Шакурова. 

Проблеми підготовленості керівника, зокрема менеджера соціокультурної 

сфери, до управлінської діяльності представлені в роботах О. Ануфрієвої, Г. 

Дмитренко, О. Дубініної, М. Кириченка, М. Морозової. Професійну підготовку 

менеджерів соціокультурної діяльності як якість особистості, її настанови, 

професійні, педагогічні та психологічні знання і вміння розглядають в  працях 

Т. Бурлаєнко, Т. Гайворонська, О. Зязюн, М. Міровська, В. Куніцина, Є. 

Табакова.  

Саме сучасні зміни зумовлюють потребу переглянути традиційні підходи 

до підготовки кваліфікованих управлінських кадрів. Освіта початку ХХІ 

століття більше, ніж будь коли, покликана формувати особистість менеджера 

соціокультурної діяльності з високим рівнем освіченості, економічної культури, 

гуманістичних поглядів і переконань. У зв’язку із цим виникає потреба 

розглянути проблему професійної підготовки менеджерів соціокультурної 

сфери: проаналізувати наукові концепції професійної підготовки менеджерів, 

розглянути процес підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної сфери до 

анімаційної діяльності.  

Прискорення темпу життя та розвиток нових технологій зумовили появу 

тенденції збільшення потреби сучасної людини в якісному і різноманітному 

відпочинку. Проте вибір певного типу відпочинку обмежений дією зовнішніх і 

внутрішніх чинників. До зовнішніх чинників належать: ціннісна нестабільність, 

соціальна напруженість, втрата традицій і духовної єдності поколінь. 

Внутрішні чинники такі: недостатня інформованість громадян про 

функціонування сфери дозвілля, обмеження вільного часу в окремих категорій 

населення, низький рівень мотивації населення до соціально-продуктивного 

дозвілля, нерозвинена інфраструктура та нестача кваліфікованих фахівців тощо 

[2].  
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Останнім часом значно виріс запит саме на спеціалістів соціокультурної 

сфери, під якою розуміють сукупність галузей, які виробляють товари і 

надають послуги, необхідні для задоволення потреб людини й організації 

дозвілля різних категорій населення. Науковець Н. Максимовська вважає, що 

основними завданнями у сфері дозвілля є: подолання розмежування соціальних 

суб’єктів, розвиток їхньої самоактивності, посилення духовної складової 

частини у формах дозвілля, що можливе за допомогою анімаційної діяльності 

[4].  

Анімаційна діяльність розглядається вченими як цілеспрямований, 

спеціально організований процес залучення людини до культурних цінностей 

суспільства й активного включення самої особистості в цей процес. На думку Т. 

Кісельової та Ю. Красильнікова, анімаційна діяльність – це сфера соціальної 

діяльності, орієнтована на залучення людини до культури, самостійна складова 

частина загальної системи соціалізації особистості, соціального виховання й 

освіти [3].  

У науковій літературі анімацію розглядають у вузькому і широкому 

значеннях. У вузькому значенні анімація – організація дозвілля в туристичних 

комплексах, готелях, на корпоративних заходах, дитячих святах; напрям, що 

передбачає особисту участь відпочивальників у культурно-масових заходах. 

Анімація також розглядається як діяльність щодо розроблення та впровадження 

спеціальних програм проведення вільного часу. Анімаційні програми 

включають спортивні ігри та змагання, танцювальні вечори, карнавали, ігри, 

хобі, заняття, що входять до сфери духовних інтересів тощо. Тобто аніматор у 

вузькому значенні слова – це спеціаліст, що розробляє індивідуальні та 

колективні програми проведення дозвілля, що орієнтує людину в розмаїтті 

дозвіллєвих занять, організовує повноцінне проведення вільного часу. У межах 

дозвілля анімація є технологією щодо його організації. У широкому розумінні 

до складу анімації включається світоглядний потенціал, вона розуміється як 

соціокультурне явище. Аніматор виконує роль активатора або каталізатора 

локальних процесів розвитку місцевих спільнот. У такому аспекті поняття 
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«анімація» дозволяє, з одного боку, досить точно охарактеризувати цілі 

соціокультурної діяльності, виявити її консолідуючий характер, а з іншого – 

позначити внутрішній аспект відносин суб’єктів соціокультурного процесу 

(особливі способи спілкування, діалогу, наповненого участю, почуттям, дією). 

У зв’язку з цим зазначають, що в сучасній науці розуміння поняття «анімація» 

пов’язане здебільшого із соціальним аспектом, тобто це поняття вживається в 

основному для характеристики відносин [5]. 

У Франції, Іспанії, Італії фахівців сфери дозвілля називають 

соціокультурними аніматорами. Зокрема, у Франції дефініція «аніматор» 

характеризується розмаїтістю підходів. Так, аніматор розглядається як 

професійний працівник соціально-виховної анімації, функції якого полягають у 

розвитку культурного, виховного й спортивного потенціалу особистості; 

фахівець соціальної сфери, мета якого – задоволення потреб, бажань і запитів 

соціальних верств населення; агент культурної й суспільної діяльності, 

покликаний підвищувати суспільну свідомість, покращувати життя громади, 

розвивати культурну демократію [1]. 

Отже, характерні особливості анімації такі: здійснення у вільний час;  

наявність свободи вибору, добровільність, активність, ініціатива як однієї 

людини, так і різних соціальних груп; різноманітність інтересів дорослих, 

молоді та дітей; обумовленість національно-етичними, регіональними 

особливостями і традиціями; глибока індивідуальність; гуманістичний, 

культурологічний, розвиваючий, оздоровчий і виховний характер.  

У сфері організації соціокультурної анімаційної діяльності застосовують 

різні управлінські технології, а саме: маркетингові технології – включають 

моніторинг соціокультурних процесів, формування сучасного ринку попиту на 

культурні продукти та послуги; технології моніторингу, планування й 

організації, що дозволяють виявити основні цілі, завдання, методи та прийоми, 

що спрямовані на виконання цього чи іншого плану, проєкту, програми в 

соціокультурній сфері; технології прогнозування, що дозволяють вибирати 

необхідні орієнтири в соціокультурній діяльності; технології управлінського 
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рішення, що забезпечують ефективність, реальність, економічність, 

своєчасність, обумовленість управлінських рішень; соціокультурний 

менеджмент – це діяльнісний процес, де поряд із типовими для загального 

менеджменту принципами, структурою, якостями проявляються риси 

менеджменту фінансового, педагогічного, психологічного, інноваційного.   

Соціокультурний менеджмент варто розглядати як сукупність 

управлінських відносин і засобів управлінської діяльності в соціокультурній 

сфері, як особливий вид взаємодії та взаємозв’язку між колективами й 

окремими людьми – суб’єктами цієї діяльності [6]. Сьогодні на ринку праці в 

Україні з’явилася відносно нова спеціальність – «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», покликана швидко і якісно задовольнити ринок послуг з організації 

вільного часу для різних категорій населення, а також навчити майбутніх 

фахівців упроваджувати у сферу дозвілля інноваційні підходи. Саме таких 

спеціалістів, які володіють новими організаційними навичками, запит на яких 

останнім часом значно виріс, потребують у центрах дозвілля і творчості, 

позашкільних установах, музейних та паркових комплексах, івент-агенціях, 

торгово-розважальних і туристично-рекреаційних комплексах, санаторно-

оздоровчих і спортивно-розважальних центрах.  

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною підготовки 

фахівців до соціокультурної анімаційної діяльності й спрямована на 

закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття 

й удосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у них 

професійного вміння ухвалювати самостійні рішення в умовах конкретної 

професійної ситуації. Саме аніматори відіграють ключову роль в анімаційних 

заходах, є лідерами розважальних програм, задають позитивний настрій 

оточенню, відповідальні за задоволення, радість, дружбу і активність людей.  

Отже, у соціальному контексті анімація – це напрям соціальної діяльності 

спеціаліста, спрямованого на реалізацію дій з метою оздоровлення соціального 

клімату певного середовища, створення атмосфери креативності, сприяння 

інтеграції людей у соціокультурний простір через залучення їх до діяльності. 
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Професійна підготовка менеджера соціокультурної діяльності до анімаційної 

діяльності – це процес і результат формування у здобувачів освіти знань, умінь 

і ціннісних настанов. Підготовка таких фахівців є сьогодні важливим завданням 

закладів освіти.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПРАКТИКИ У МИСТЕЦЬКИХ 

ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Основний Закон України та Закон України «Про освіту» гарантує право на 

отримання якісних освітніх послуг незалежно від віку, статі, раси, стану 

здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, а також інших обставин 

та ознак. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти [7]. 
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У межах реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного 

простору в Україні пріоритетними залишаються завдання створення рівних 

можливостей доступу до освіти та задоволення освітніх потреб усіх учасників 

освітнього процесу, створення інклюзивного освітнього середовища [8]. 

Інклюзивна освіта (інклюзія – inclusion (англ.) – залучення), передбачає 

створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям 

кожної особи, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку [2, с. 47]. 

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, ґарантованих державою, що 

базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, 

ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його 

учасників [7]. Навчання (у разі потреби) відбувається за індивідуальним 

навчальним планом, забезпечується медико-соціальним та психолого-

педагогічним супроводом.  

Держава забезпечує право осіб з особливими освітніми потребами (ООП) 

на якісну освіту. Завдяки удосконаленню нормативно-правового забезпечення 

упродовж 2016 – 2020 років кількість дітей з ООП, які навчаються в 

інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, зросла у 4,5 рази, 

кількість інклюзивних класів – майже у 5 разів, кількість шкіл з інклюзивними 

класами – у 3,5 рази [5, с. 60]. Позашкільну освіту у 2020 р. здобували майже 

9,5 тис. дітей з ООП. Найбільша кількість дітей охоплена художньо-естетичним 

напрямом діяльності [5, с. 71]. 

Наведена інформація дає можливість прогнозувати, що кількість 

здобувачів освіти з ОПП з року в рік буде зростати, тому ключові принципи та 

вектори розвитку інклюзії в мистецьких школах та коледжах передбачають 

створення сприятливого середовища для розвитку індивідуальних здібностей та 

обдарувань, самовираження та професійного самовизначення осіб з ООП в 

мистецьких професіях. 

Мета інклюзивної мистецької освіти полягає у задоволенні культурно-

освітніх потреб усіх громадян у процесі набуття компетентностей та 

самовираження у мистецтві; створенні передумов для самореалізації осіб з 
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ООП у мистецьких професіях, формуванні позитивного ставлення до митця з 

інвалідністю; забезпеченні реалізації індивідуальних освітніх траєкторій з 

урахуванням потреб кожного учня та стратегії його особистого розвитку; 

посиленні інтеграції осіб з ООП у суспільне життя шляхом залучення їх до 

професійних мистецьких практик; розвитку толерантності українського 

суспільства [2]. 

Особи з ООП мають право на забезпечення особливих умов під час 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного 

(ЄВІ) та фахового іспиту (ЄФВВ), а також можуть проходити вступні 

випробування у формі іспитів безпосередньо в закладах освіти [1]. Попри ці 

можливості, абітурієнти з ООП мають труднощі через недостатній рівень якості 

загальної середньої освіти для цієї категорії здобувачів. Крім того, вагомою 

перешкодою доступності фахової передвищої та вищої освіти для таких осіб 

(насамперед інклюзивної освіти), залишається незабезпеченість безбар’єрного 

архітектурного середовища при навчанні інвалідів у коледжах через 

особливості їх локалізації чи структуру будівель (старі будинки, архітектурні 

пам’ятки). Серед основних проблем є: відсутність належних умов для 

сумісництва фахової підготовки осіб з ООП та їх медичної реабілітації; 

недостатній рівень забезпечення таких студентів адаптивними технічними 

засобами навчання (сурдо-, тифлотехнічним, іншим адаптивним обладнанням) 

та навчально-методичною літературою, адаптованою до їх психофізіологічних 

потреб [4]. Не останню роль відіграє низький рівень толерантності та 

суспільної свідомості щодо розуміння проблем та потреб осіб з ООП. 

Серед позитивних моментів, що сприяють впровадженню інклюзивної 

освіти та подоланню перешкод її здобуття особами з ООП в коледжах та ВНЗ є 

забезпечення протягом останніх років нормативно-правової бази. Зокрема, 

Законом України «Про фахову передвищу освіту» та Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного 

навчання» у закладах вищої освіти передбачено адаптацію системи вищої 

освіти до норм, стандартів та основних принципів держав – членів ЄС; 



27 

 

забезпечення особистісно-орієнтованого навчання осіб з ООП чи інвалідністю; 

створення інклюзивних груп; проведення інформаційно-просвітницької 

діяльності з формування толерантного ставлення до здобувачів освіти з ООП; 

застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів освіти 

з ООП методів і способів спілкування, в тому числі української жестової мови, 

рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля) із залученням відповідних 

фахівців і педагогічних працівників; організацію підготовки (підвищення 

кваліфікації) науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти та 

соціальних працівників, волонтерів для роботи із здобувачами освіти з ООП; 

запровадження спеціального навчально-реабілітаційного супроводу здобувачів 

освіти з ООП, а саме: навчально-організаційного, психолого-педагогічного 

(психолого-андрагогічного) та соціального супроводу [6]. 

Наступні заходи допоможуть особам з ООП відчувати себе повноцінними 

учасниками освітнього процесу в фахових мистецьких коледжах: 

 інформаційні кампанії для учасників освітнього процесу в мистецьких 

коледжах, спрямовані на формування толерантного ставлення до осіб з ООП; 

 узагальнення та розповсюдження інформації про творчі досягнення 

митців з інвалідністю чи іншими особливостями розвитку; 

 інформаційні кампанії щодо популяризації мистецького продукту та 

митців з інвалідністю; 

 створення механізму заохочення публічних виступів/представлення 

досягнень студентів мистецьких коледжів з ООП; 

 розробка механізму надання пільг організаторам концертів та 

конкурсів, у яких принаймні 5% учасників є особами з ООП [3]; 

 облаштування ресурсних кімнат; приміщень для надання консультацій 

психологом, відпочинку, особистої гігієни, медичного обслуговування; зали для 

занять з лікувальної фізкультури з метою створення належних умов для 

забезпечення навчально-реабілітаційного супроводу [6]; 
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 започаткування інституту менторства у мистецькій освіті, зокрема для 

студентів з ООП; 

 розробка законодавчої бази меценатства у мистецькій освіті [3]. 

Отже, запровадження інклюзії в мистецькій освіті – це не лише можливість 

самовираження для осіб з обмеженими можливостями, а й крок до створення 

гармонійного суспільства, у якому кожна особистість отримає змогу успішної 

самореалізації. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: 

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ І ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ 

МЕНЕДЖЕРІВ КУЛЬТУРИ 

Сьогодення диктує зміни у всіх сферах діяльності, оскільки основна увага 

звернута на зміну, реорганізацію і нове бачення в управлінській, економічній та 

структурній діяльності закладів культури. Процес має нібито закономірний, 

природний характер, оскільки інноваційні технології, швидкість обміну 

інформацією, комунікація потребують змін і модернізації. Однак сумбурність 

поспішних реформ, часті зміни влади і людей, які ініціюють процеси змін, а 

наступні їх заперечують, змушують бути пильними науково-педагогічних 

працівників вишів та коледжів, практиків на місцях і фахівців в царині 

освітньої навчально-практичної підготовки майбутніх фахівців культурно-

мистецької, дозвіллєво-розважальної сфери роботи, професійних менеджерів в 

існуючій структурі закладів культури. 

До аналізу аспектів проблемного і реального cтанy cфepи кyльтypи в 

Україні та менеджменту культури в своїх наукових працях торкаються зокрема 

тaкi дocлiдники, як O.Aнтoнюк, якa poзкpилa ocoбливocтi менеджменту 

культурно-мистецької сфери, O.Бyцeнкo [1], який виявив гoлoвнi пpoблeми 

yкpaïнcькoï кyльтypи, T.Шлeпaкoвa [12] визначила основні аспекти 

модернізації культурного менеджменту та ін. Однак сьогодення є дocить 

динaмiчнe i є пoтpeбa y дocлiджeннi cyчacниx кyльтypниx пpoцeciв, якi 

відбуваються в українському суспільстві поряд з хорошим досвідом 

європейських країн, в яких процеси реформ відбулися раніше. 

Зміна сутності і оновлення у системі підготовки фахівців в галузі 

культури – менеджерів соціокультурної діяльності потребують виваженого 

підходу і системної освіти з сучасним змістом, а також з необхідністю 
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збереження фундаментальних практик і традицій минулого. Модернізація 

системи підготовки кадрів, нові спеціальності (чи старі з новим змістом) 

рекреативно-розважального спрямування у закладах вищої освіти, а також 

зміна статусу, ролі й функцій культури в умовах формування національної 

ідентичності є вимогою часу. 

З-поміж інших можна окреслити виразних три фактори, які спонукають 

до змін у діяльності окремих закладів культури, в культурно-мистецькому 

просторі: 

1. Зміна суспільних умов – децентралізація, фінансові проблеми, 

зношеність матеріально-технічної бази та обладнання і т.д. 

2. Відкритий інформаційний простір, який дозволив побачити новий і 

кращий досвід ефективної роботи міжнародних та окремих вітчизняних 

приватних структур у галузі  культури. 

3. Зміна ціннісних і сутнісних вимог споживача, тобто учасників 

культурно-мистецького життя суспільства, зміна пріоритетів та світоглядних 

принципів – свободи вибору, якість і сервіс послуг, прагматичність. 

Не слід забувати, що галузь культури завжди перебувала в системі 

політичних та ідеологічних впливів кожного періоду становлення українського 

суспільства і, відповідно, деякі стереотипи минулого у структурі діяльності не 

дозволяють зробити швидких кроків кардинальних реформ. 

Також прослідковуються окремі тенденції: з одного боку – збереження 

сформованих роками традиційних методів управління установами і закладами 

культури, з іншого – пошук вмотивовано інноваційної системи менеджменту та 

розвитку мережі культури.  

Актуальною залишається потреба окреслити особливості формування 

системи менеджменту культурно-мистецької сфери і, відповідно, підготовки 

фахівців нового часу. Важливими також є вироблення єдиних обґрунтованих  

освітньо-професійних критеріїв підготовки фахівців, використовуючи 

інноваційні механізми менеджменту культурно-мистецького комплексу, 



31 

 

формування наукових і прикладних положень щодо створення ефективної 

системи менеджменту галузі культури. 

Міністерство культури та інформаційної політики України задекларувало 

модернізацію сфери культури через оновлену «Стратегію розвитку культури в 

Україні до 2025 року», що спонукало до процесів переосмислення структури, 

змісту роботи та актуалізації сутності діяльності закладів культури на місцях, з 

різними можливостями і специфікою діяльності [3]. 

У своїх наукових працях доцент Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтва Головач Н.М. ділиться багатьма цікавими думками щодо 

питань менеджменту в культурі, керуючись особистими дослідженнями та 

зокрема результатами напрацювань yчacників (пoнaд 400 oci6) стратегічних 

ceciй, які зaймaлися створенням згаданої стратегії. Пpoблeми в українській 

культурі пoдiлили нa шість сфер, cepeд яких: менеджмент, комунікація, 

інфраструктура, законодавство, фінанси та освіта. У кожній сфері було 

виявлено кілька ключових проблем, a yчacники ceciй нaмaгaлиcя знaйти ïx 

пpичини тa наслідки [2]. 

Поряд з цими дослідженнями, серед виразних проблем минулого часу в 

українській культурі можна конкретизувати такі: 

1. Невідповідність норм (умов) роботи в цій сфері викликам часу. 

2. Застаріла нормативна база, частина якої діє ще з радянських часів 

(юридична, інструктивна, методична). 

3. Відсутність належної комунікації всередині галузі, а також зі 

споживачем культурно-мистецьких послуг. 

Якщо великі міста з насиченою інфраструктурою культурно-

розважальних послуг задовільняють в більшій мірі потреби своїх мешканців, то 

в селищах і невеликих містечках інколи існує інформаційний вакуум, 

відсутність реклами як соціальної комунікації та зв’язку з громадськістю для 

пропагування реальної діяльності закладів культури на місцях. Відсутність 

коштів наповнюють ці процеси негативом, сумнівами щодо ефективності 

роботи і частковим необґрунтованим обмеженням видатків на утримання і 
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забезпечення діяльності мережі установ культури. Періодично спалахують 

питання об’єднання, реорганізації і ліквідації окремих закладів культури в 

нових умовах фінансової децентралізації. 

В рамках ініціативи «Культура – 2025» реформи покликані сприяти [8]: 

1. Проведенню глибоких і конструктивних реформ у сфері культури із 

збереженням самобутніх традицій та культурно-історичних цінностей 

українського народу. 

2. Збереженню  культурно-духовної спадщини українців. 

3. Створенню умов для творчої активності громадян. 

4. Формуванню в Україні висококультурного громадянського суспільства 

європейського рівня. 

5. Відкритості культурної системи до сучасних світових процесів, умов 

для ефективної взаємодії культури різних народів, сприяння обміну та 

мобільності творчих людей та ідей. 

6. Державної підтримки (субвенції) інновацій, нових знань, креативних 

індустрій, що відповідають викликам XXI століття. 

В цьому контексті бажаних  реформ важливими є зміна сутності 

менеджера соціокультурної діяльності. Тенденційно це розуміння 

трансформації від сухої управлінської роботи керівника-формаліста 

пострадянського типу (адміністративно-управлінський сегмент посадової 

особи) до діяльності фахівця нового типу, де саме менеджмент сприймається як 

мистецтво, творчий неспокій, професійна креативність і компетентність. 

B минулi чacи пiд мeнeджмeнтoм кyльтypи poзyмiли yпpaвлiння 

кyльтypними opгaнiзaцiями, тaкими як театpи, мyзeї, гaлepeї, клyбні зaклaди 

та ін. Проте нині даний термін набуває розширеного тлумачення, а саме – цe 

твopчa пpaця з мeтoю дocягнення бiльш piзнoмaнітнoгo i динaмічнoгo 

кyльтypнoгo життя cycпiльствa тa зaдoвoлeння дyxoвнo-кyльтурниx пoтpeб 

людини. A тoмy пiд мeнeджмeнтoм кyльтypи cлiд poзyмiти нe лишe 

yпpaвлiння зaклaдaми кyльтypи, a i дiяльність cпpямoванy нa peгyлювання 
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пpoцeciв y цiй cфepi, якi впливають нa eкoнoмiчнy, пoлiтичнy, coцiaльнy, 

дyxoвнy cклaдoвi життя cycпiльcтвa [7]. 

Разом з тим цей процес зобов’язує окреслити професійні риси сучасного 

менеджера культури, де сучасний менеджер: 

1. керує розробкою та реалізацією культурно-мистецьких проектів з 

урахуванням наявних соціально-економічних умов; 

2. повинен вміти ризикувати в розумних межах і здатен зменшувати 

вплив первинних загроз, дбати про стабільний фінансовий стан установи 

(закладу); 

3. зобов’язаний  послідовно реалізовувати програму розвитку персоналу 

(підвищення кваліфікації) для забезпечення життєздатності закладу в умовах 

внутрішньої і зовнішньої конкуренції; 

4. повинен розуміти зміни специфіки фінансової діяльності 

(некомерційної і комерційної – залучення позабюджетних коштів, платні 

послуги тощо); 

5. прагне до вдосконалення професійних знань і компетентностей 

менеджера культури (вдосконалення майстерності, навчально-методичні заходи 

та інше); 

6. розуміє міжнародних контекст розвитку сучасної української культури, 

що спонукає здійснювати промоцію своєї організації (установи, закладу), 

мистецьких проектів та проектів міжнародного співфінансування в реалізації 

різних ініціатив; 

7. усвідомлює відповідальність вимог щодо спеціальних професійних 

знань та відповідної практики впровадження інноваційних заходів з 

використанням сучасних технологій соціокультурного програмування в 

діяльності культурно-мистецьких закладів. 

Переосмислення структури закладів культури на місцях сьогодні 

набирають двобічного характеру: з одного боку відсутність належного 

фінансування з місцевих бюджетів стимулюють заклади надавати платні 

послуги і відповідно «виживати». А з другого - цей процес стимулює 
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працівників закладів до активної і ефективної роботи, а менеджерів  - до 

пошуку додаткових позабюджетних коштів для розвитку. 

Як приклад, прослідковується тенденція влади м.Львова до 

перспективного переведення закладів культури на самофінансування, 

діяльність за рахунок надання ними платних послуг чи залучення 

позабюджетних коштів [10]. Звичайно, що це може призвести до 

комерціалізації сфери культури, високої вартості за надані послуги, часткової 

приватизації чи оренди з наступним викупом установ культури 

платоспроможними менеджерами бізнесу. Однак реформи це інколи час 

невизначеності та пошуку компромісів. 

Підготовлений Міністерством культури та інформаційної політики 

України Закон «Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо 

загальних засад надання населенню культурних послуг» № 1432-ІХ, який 

парламент ухвалив 29 квітня 2021 року, уточнює основні засади та пріоритети 

державної культурної політики з метою спрощення доступу населення до 

культурних послуг та розкриття економічного потенціалу креативних індустрій 

[4]. Органи влади та місцевого самоврядування мають враховувати ці засади у 

своїй діяльності. 

Документ передбачає гарантії від необґрунтованого закриття закладів 

культури в умовах адміністративно-територіальної реформи. Зокрема, базову 

мережу закладів культури доповнено закладами освіти сфери культури: 

мистецькими школами, ліцеями, коледжами, закладами вищої мистецької 

освіти. 

Разом з тим, в документі визначаються мінімальні стандарти 

забезпечення населення культурними послугами, зокрема базовим набором 

культурних послуг. Також запроваджуються методики визначення собівартості 

такого набору, що в майбутньому має стати підґрунтям для запровадження в 

законодавстві культурної субвенції. Також закон запроваджує моніторинг та 

оцінювання реалізації проектів у сфері культури, що дасть змогу ефективно 

аналізувати та вдосконалити державну політику в галузі культури. 
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Закон також впроваджує поняття «центр культурних послуг» та 

«культурна послуга». Центри культурних послуг покликані замінити застарілі 

палаци культури та стати осередками культурного життя громад. 

Проєкт «Центри культурних послуг, як інструмент згуртованості 

громади» реалізує громадська організація «Товариство дослідників України», за 

ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та 

підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та 

співробітництва (SDC) [11]. 

Проект-експеримент створення нової моделі закладу культури у формі 

Центру культурних послуг в окремих областях України визначає нове бачення 

розвитку галузі, інноваційних форм роботи закладів культури (клубних 

закладів) в сучасних умовах, оновлений зміст культурно-просвітницької роботи 

і рівно ж нову якість підготовки сучасного менеджера соціокультурної 

діяльності.  

Центри культурних послуг (далі ЦКП) проектуються як 

багатофункціональні публічні простори, які забезпечать доступність населенню 

базового набору культурних послуг, створять можливість в одному місці 

зібрати дорослих, дітей, молодь і людей старшого покоління аби всі охочі 

могли навчитися новому та вільно спілкуватися. 

Моделюються орієнтовні завдання щодо організації роботи ЦКП в умовах 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ): 

- надання послуг соціально-культурного, просвітницького, дозвіллєвого 

характеру; 

- здійснення координаційної, методичної допомоги клубним закладам 

об’єднаних територіальних громад;  

- організація семінарів, творчих лабораторій, майстер-класів для 

працівників клубів-філій ОТГ; 

- надання послуг для дітей і молоді шляхом організації занять в гуртках, 

клубах за інтересами, творчих колективах різних жанрів мистецтва і народної 



36 

 

творчості – за профілем комплексних позашкільних навчально-виховних 

закладів (шкіл мистецтв); 

- надання орієнтовних сценаріїв методичних рекомендацій, репертуарних 

збірників, підготовка фонограм, слайдів, аудіо записів, інформаційно-рекламної 

продукції (афіші, запрошення, програми, буклети); 

- підготовка і проведення інноваційно-видовищних, театральних, 

концертних, розважальних, ігрових заходів і програм; 

- пропагування діяльності мережі культури через ЗМІ та інтернет ресурси, 

впровадження в практику сучасних форм роботи, що здатні приваблювати як 

нових відвідувачів, так і підтримувати інтерес постійних; 

- здійснення постійної комунікації з різними верствами населення, 

використовувати рекламу та активний зв’язок з громадськістю (PR). 

- забезпечення змістовного проведення вільного часу через різноманітні 

форми роботи з населенням (індивідуальні, групові і колективні), а також 

задоволення потреб та смаків всіх вікових груп населення. 

Тенденції думок та ініціатив сьогоднішнього часу проектують концепцію 

реформ у галузі культури, де Центри культурних послуг на місцях мали б стати 

поліфункціональними закладами нового типу, які можуть здійснювати, 

практично усі види соціально-культурної діяльності, сприяти розвитку творчих 

здібностей у людей різних вікових категорій, їх морально-етичних якостей, 

організовувати дозвілля, відпочинок та розваги. Разом з тим, це 

зобов’язуватиме органи влади виділяти більше фінансування (субвенції) на 

такого типу заклади, а навчально-виховні заклади фахової передвищої освіти і 

вишів – готувати універсальних професійних менеджерів соціокультурної 

діяльності. 

ВИСНОВОК. Підсумовуючи тезовий матеріал статті, можна ствердити, 

що простежуються окремі тенденції формування нової соціокультурної 

реальності, триває пошук нових культурних парадигм, становлення засад 

нового етапу розвитку української культури. Потребою часу та новими 

умовами суспільних реформ продиктовано необхідність формування і 
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підготовки професійних фахівців у галузі культури, зокрема за спеціальностями 

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності».  

Спостерігаються позитивні тенденції у сучасній соціокультурній ситуації 

(відновлення напрямів діяльності з національного та патріотичного виховання, 

збагачення культурних ініціатив шляхом розвитку видів та форм художньої 

творчості, розвиток індустрії розваг). Однак окремі тенденції реформ 

потребують переосмислення (надмірна комерціалізація дозвілля, 

нерозвиненість інститутів благодійництва і меценатства, незбалансованість 

діяльності різних соціально-культурних установ, застарілість матеріально-

технічного оснащення галузі та ін.) і спонукають до постійного діалогу 

теоретиків і практиків, окреслення напрямів діяльності закладів культури 

різних типів. 
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РОЛЬ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО 

ФАХІВЦЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 

У сучасному світі, з постійним розвитком інноваційних технологій 

поступово оновлюється та модернізується система засобів та методів навчання. 

Методи навчання – це способи взаємопов’язаної діяльності  викладача і 

студентів, спрямованої на розв'язання навчально-виховних завдань [3, с. 206]. 

Інновації у навчальній діяльності пов’язані з активним процесом 

створення, поширення нових методів і засобів для вирішення дидактичних 

завдань підготовки фахівців у гармонійному поєднанні класичних традиційних 

методик та результатів творчого пошуку, застосування нестандартних, 

прогресивних технологій, оригінальних дидактичних ідей і форм забезпечення 

освітнього процесу [2, с. 28].  

Інновації у навчальній підготовці майбутніх фахівців соціокультурної 

сфери представлені використанням інтерактивних методів навчання. Широкого 

застосування такі методи набувають з розвитком та вдосконаленням 

інформаційних комп’ютерних технологій та мережі Інтернет. Серед тих, які 

набувають нині популярності, можна виділити такі методи, як скрайбінг та 

коучинг. 

Скрайбінг – це технологія візуалізації, яка забезпечує відображення 

ключових моментів змісту навчального матеріалу шляхом використання 

простих графічних елементів (малюнків, піктограм, символів, слів, схем, 

діаграм), що послідовно створюються на екрані відповідно до її усного викладу 

(або аудіоряду) [1, с. 39].  
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Розрізняють наступні види скрайбінгу: мальований скрайбінг (схеми, 

малюнки чи написи рука скрайбера малює паралельно з текстом, що звучить за 

кадром), аплікаційний (на фон наклеюються чи накладаються готові 

зображення), магнітний (зображення закріплюються на поверхні за допомогою 

магнітів), фланелеграфний (готові зображення чіпляються до ворсистої 

поверхні за допомогою липучок), 3D-скрайбінг (об'ємні малюнки, які 

створюються за допомогою 3D-ручки), відеоскрайбінг (знімання мальованого, 

аплікаційного або іншого виду відео) тощо. 

Основне завдання скрайбінг як методу навчання полягає в тому, щоб 

донести інформацію в максимально зрозумілому і цікавому для студента 

форматі. Можна використовувати скрайбінг як на лекції, для пояснення нового 

матеріалу, так і на практичних чи семінарських заняттях, для наочного 

висвітлення складних питань та процесів тощо. Оскільки цей метод водночас 

залучає декілька каналів чуття: слух,  зір та уяву студентів, то сприяє розвитку 

креативного мислення, кращому розумінню та запам’ятовуванню нового 

навчального матеріалу. 

Коучинг – це метод навчання, в процесі якого викладач допомагає 

студентам самостійно знайти рішення поставленої задачі, вільно реалізувати 

різні підходи, в тому числі і нестандартні. Іншими словами, викладач створює 

атмосферу креативності, творчості, довіри, де студент потрапляє в простір 

пошуку альтернатив, і відчуває, що його ідеї та пропозиції не залишаються без 

уваги, що підвищує мотивацію до навчальної діяльності. Мотивація до 

співпраці в системі коучинг – це потреба у змінах. Таким чином, алгоритм 

коучингу – це партнерство, розкриття потенціалу та результат [4, с. 174]. 

Коучинг відіграє велику роль у самонавчанні студентів, сприяє здатності 

проявляти ініціативу, робити вибір, брати на себе відповідальність, приймати 

рішення, удосконалювати комунікативні здібності. 

Найбільш поширеними є такі різновиди коучингу, як метод конкретних 

ситуацій, метод емоційного стимулювання, метод створення ситуації 

пізнавальної дискусії, метод проєктів тощо. Кожен з них допомагає  студентам 
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розвиватися, закріплювати нові навички і досягати високих результатів у своїй 

майбутній професії.  

Широке залучення сучасних методів навчання, зокрема інтерактивних, є 

безперечно суттєвим кроком до якісних змін, які безпосередньо приведуть до 

отримання якомога кращих результатів навчального процесу. Для підготовки 

майбутніх фахівців, зокрема і фахівців в соціокультурній сфері, застосування 

сучасних методів навчання є необхідною складовою навчального процесу.  

Адже вони сприяють кращому засвоєнню навчальної інформації, допомагають 

узагальненню та аналізу комплексу вивченого матеріалу, забезпечують 

альтернативний зв'язок між викладанням і навчанням. 
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SOFT SKILLS ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ 

СУЧАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

Тенденції розвитку суспільства, економічних стратегій, об’єктивне 

прискорення науково-технічного і соціального прогресу, екологічні, 

демографічні, політичні та інші явища вимагають від сучасної освіти готувати 

конкурентоспроможного, кваліфікованого, компетентного, практично 

зорієнтованого фахівця, який здатний встановлювати підпорядкованість знань 
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умінням, практично реалізовувати набуті знання, вирішувати життєві й 

професійні завдання, компетентно діяти в різних проблемних ситуаціях.  

Обумовленість суспільними потребами координує завдання системи 

освіти відповідно до потреб часу, що виникли у сучасному світі. Тому 

провідним підходом до професійної підготовки фахового молодшого бакалавра 

соціокультурної сфери визначається компетентнісний підхід, який, своєю 

чергою, детермінує вектор професійної діяльності педагогічних працівників 

закладів освіти мистецького спрямування.  

Провідними світовими експертами на Всесвітньому економічному форумі 

в Давосі (2016 р.) було визначено, що у сучасній професійній діяльності 

важливими стають такі професійні якості, як: 1.Комплексне багаторівневе 

розв’язання проблем (Complex problem solving). 2. Критичне мислення (Critical 

thinking). 3. Креативність у широкому сенсі (Creativity). 4. Уміння управляти та 

взаємодіяти з людьми (People management. Coordinating with others). 5. 

Емоційний інтелект (Emotional intelligence). 6. Формування власної думки та 

прийняття рішень (Judgment and decision-making). 7. Клієнтоорієнтованість 

(Service orientation). 8. Вміння вести переговори (Negotiation) 9. Гнучкість 

розуму (Cognitive flexibility).  

Саме тому, викладачеві варто зосереджувати увагу на результатах освіти, 

розглядаючи їх не як суму відомостей, що має засвоїти здобувач освіти, а як 

набір професійних (фахових) компетенцій, якими майбутній фахівець буде 

користуватися у своїй практичній діяльності.  

Таким чином, перед освітянами постають завдання бути для здобувачів 

освіти не транслятором або передавачами знань (нових знань), а  навчити їх:  

навчатися (вміти опановувати та оперувати різноманітною інформацією); 

навчити працювати (набути ефективні професійні навички, вміння приймати 

рішення та знаходити вихід у виробничих ситуаціях, співпрацювати в 

колективі); навчити співіснувати (налагоджувати комунікабельні соціальні 

стосунки); навчити жити (сформувати цілісний світогляд та гуманістичні 

якості для успішної соціалізації, вміння усвідомлено бачити сенс життя, 
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прагнути до духовної зрілості, бути відповідальним за себе, за суспільство); 

забезпечити безперервність процесу інтелектуального розвитку та формувати 

особистість, яка буде здатна навчатися протягом життя.  

Для того, щоб мати можливість виконувати ці завдання сучасної освіти, 

формуються нові ролі викладача, це:  

- Розробник навчальних програм – визначає очікувані результати, 

гнучкість, актуальність, оперативність змін в освіті. 

- Коуч – допомагає в опануванні новими навичками, знаннями, 

ставленням, орієнтує на побудову стратегії допомоги, допомагає навчитися 

вчитися. 

- Фасилітатор – ставить запитання, сприяє, щоб звучали різні думки, 

точки зору, допомагає досягти очікуваних результатів, організатор процесу 

засвоєння знань, забезпечує успішну групову комунікацію. 

- Презентатор – презентує, описує, інформує, мотивує тощо. 

- Тьютор – створює умови для неперервного зростання здобувача 

освіти виявляє освітні потреби, проблеми та запити студента допомогу у 

вибудовуванні індивідуального маршруту досягнення цілей, спрямовує його 

траєкторії розвитку. 

- Модератор – стежить за виконанням встановлених правил і норм, 

узагальнює отриману інформацію, стимулює роботу, планує хід подій, має 

певні адміністративні повноваження. 

- Наставник – забезпечує перенесення знань на практику. 

- Менеджер – планує, оцінює, вносить зміні до освітнього процесу, 

забезпечує необхідними ресурсами. 

- Консультант – ділиться знаннями, вміннями, розвиває здібності 

кожного студента, робить внесок в успіх кожного. 

- Агент змін – аналізує, заохочує, ініціює зміни, розвиток у закладі 

освіти. 
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Забезпечити реалізацію цих нових завдань освіти уявляється можливим за 

умови набуття самими педагогічними працівниками, так названих «hard skills» 

і «soft skills».  

«Hard skills» (з англ. «жорсткі» навички) – це знання та вміння, які можна 

вивчити, протестувати та  оцінити об’єктивно; компетентності, які необхідні 

для виконання обов’язків за певною посадою чи конкретної роботи. «….. «hard 

skills» можемо розглядати як «базові компетенції», що уявляють собою 

інтеграцію знань, досвіду, професійно значущих особистісних якостей, які 

сприяють досягненню високих результатів у процесі виконання професійної 

діяльності. Власне такі компетенції можна наочно продемонструвати» [1, с.178]  

«Soft skills» (з англ. «м’які» або «гнучкі» навички) – це уніфіковані, 

універсальні навички і особистісні якості, які підвищують ефективність роботи 

і взаємодію з іншими людьми, комунікативні та управлінський таланти. Ці 

навички людина отримує через додаткову освіту та свій особистісний життєвий 

досвід, і які вона використовує для свого власного розвитку у професійній 

діяльності. До таких навичок відносять: вміння керувати власним часом (тайм-

менеджмент) та управляти власним розвитком, вміння переконувати, вести 

переговори, лідерство, здібність вирішувати конфліктні ситуації, володіти 

ораторською майстерністю, знаходити потрібний підхід до людей.  

Якщо розглядати «soft skills», як певну структуру, то можна виділити такі 

компоненти: 

- Особистісна динаміка (почуття відповідальності, прагнення до 

досягнень, впевненість у собі, висока мотивація). 

- Міжособистісні відносини (контактність, об’єктивна самооцінка, 

співчуття і емпатія). 

- Прагнення до успіху (самовіддача, мотивація до підтримки статусу, 

ініціативність). 

- Витривалість (стійкість до критики, стійкість до невдач, позитивна 

емоційна установка, твердість життєвої позиції, задоволеність роботою). 
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Аналізуючи вищезазначені компоненти «soft skills» можна сформулювати 

необхідні та важливі компетенції для сучасного педагогічного працівника, 

зокрема закладів освіти мистецького спрямування: 

- Базові комунікативні навички (вміння слухати, переконливість і 

аргументація, вміння ведення переговорів, самопрезентація, публічні виступи, 

командна робота, націленість на результат). 

- Навички self-менеджменту (управління емоціями, управління 

стресом, управління власним розвитком, планування і цілепокладання, тайм-

менеджмент, ентузіазм, ініціативність, наполегливість, рефлексія). 

- Навички ефективного мислення (системність, креативність, 

логічність, пошук і аналіз інформації, відпрацювання і прийняття рішень, 

проєктне мислення).  

- Управлінські навички (керівництво виконанням, планування, 

формулювання та постанова завдань перед учасниками освітнього процесу, 

мотивування, контроль реалізації завдань, наставництво, менторинг, коучинг, 

ситуаційне керівництво і лідерство, налагодження зворотного зв’язку, 

управління проєктами).  

Педагогічні працівники, які працюють у сфері мистецької освіти, повинні 

мати високий рівень розвитку «soft skills». Перш за все, це пов’язано із тим, що 

вони мають виконувати свої професійні обов’язки з огляду на нові ролі 

педагога. А по-друге, тому, що готують майбутніх фахівців соціокультурної 

сфери, яка перебуває в постійному русі. Цінності суспільства не статичні, вони 

змінюються в результаті заломлення зовнішніх подій через призму свідомості 

соціальних груп. Традиції та установки змінюються, але не перестають 

існувати, як сполучна ланка між людьми, набуваючи сучасного змісту. 

1. Біляковська О.О. «Soft skills» як  необхідна складова якісної професійної 

підготовки майбутнього вчителя. Prace  naukowe Akademii  im. J. Długoszawa  Częstochowie. 

Rocznik  polsko-ukrainski. Częstochowa. 2018. Т. XХ. S. 175-186. 

2. Створюємо майбутнє разом ! : відеозапис. День перший  / 5-й Міжнародний 

освітній форум «NewEdu 2020: Tech Future in Focus». YouTube. URL : https://bit.ly/3cUNFJc  
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3. Створюємо майбутнє разом ! : відеозапис. День другий / 5-й Міжнародний 

освітній форум «NewEdu 2020: Tech Future in Focus». YouTube. URL : https://bit.ly/3FYfixN  

4. Цілі сталого розвитку на 2016-2030 : веб-сайт. UNDP Україна. URL : 

https://bit.ly/3160fDa  

5. V International Educational Forum «NEWEDU 2020: TECH FUTURE IN FOCUS». 
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВТІЛЕННІ 

ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДІВ  

Жоден вид діяльності не може залишатися без змін. Це диктується 

вимогою часу, потреб, вподобань, бажання вдосконалюватися та 

вдосконалювати. Якщо говорити про сучасні тенденції розвитку театрального 

мистецтва, то слід зазначити, що характерною рисою режисерських рішень є і 

залишається синтез літературної, музичної, хореографічної, сценографічної 

складових. Вони втілюються на різноманітних сценічних майданчиках, 

модернізація яких помітна у використовуваних матеріалах, функціональності, 

мобільності, у впровадженні новітніх інформаційних комп’ютерних та 

інженерних технологій. Мобільність, візуальність, яскравість, новаторство, 

спрямованість, актуальність є основними напрямками творчих пошуків 

режисерів на сучасному етапі. Мультимедійний підхід став одним з провідних 

та ефективних творчо-технологічних методів, що дають можливість створювати 

яскраве, феєричне  театралізоване видовище. 
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Використання інформаційно-комунікативних технологій у підготовці 

студентів, як фахівців в галузі культури і мистецтва, стало необхідною 

передумовою досягнення навчальної мети, формування системи теоретичних 

знань, практичних умінь і навичок, для успішного виконання професійних 

обов’язків з організації та проведення  театралізованих заходів. 

Світовий досвід і практика доводять необхідність впровадження у 

підготовку менеджерів соціокультурної діяльності, організаторів, режисерів 

інформаційно-комунікативних технологій, які дають нам, студентам, 

можливість розширити нашу практичну діяльність, вивести її на якісно новий 

рівень під час підготовки та проведення театралізованих заходів.  

Слід зазначити, що викладачі постійно звертають увагу на нашу 

практичну підготовку, постійно стимулюють, мотивують нас до здатності 

підвищення свого фахового рівня у майбутній професійній. При цьому для 

підвищення ефективності навчання викладачі постійно самовдосконалюються 

та впроваджують у навчальний процес нові форми і методи навчання, які 

спонукають студентів до успіху, формують і поступово розвивають 

професійний інтерес до соціокультурної сфери. Такий підхід дозволяє нам, 

студентам, наочно представити результати своїх дій, відтворювати реальну 

професійну обстановку, зокрема завдяки використанню інноваційних 

технологій. 

Під час вивчення дисципліни «Режисура театралізованих заходів» ми 

здійснюємо постановки заходів різних форм як нових, так і традиційних, 

намагаємось шукати та втілювати режисерський задум за допомогою 

використання технічних засобів і технологій у сценічних постановках 

інсценізацій, масових свят, театралізованих тематичних вечорів, 

публіцистичних вистав, літературно-музичних композицій, театралізованих 

дитячих свят, шоу-програм тощо. 

Існує безліч форм заходів, але не зважаючи на їх різноманітність, 

методика підготовки їх проведення загальна практично для всіх. Особливість 

полягає в пошуку нового, особисто нашого режисерського задуму , який має 
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визначатися часом, відображати нашу позицію, відношення до того, що зараз є 

актуальним, злободенним для нашого суспільства.  

Саме наші думки, свідомість, світосприйняття, світовідчуття, життєвий 

досвід, громадянська позиція, індивідуальність, формує  режисерський задум - 

конкретно-образне бачення драматургічного матеріалу, втіленого в сценічну 

форму.  

Задум – це творчий процес, в результаті якого народжується сценічний 

образ п’єси, сценарію, режисерський задум є новою якістю існування 

матеріалу. Задум – це неповторне художнє явище. Задум вистави і його 

втілення в сценічній формі – це виробничо-професійна основа режисерського 

мистецтва.[1,с.45] Для цього ми створюємо сценарій, розробляємо  його 

драматургічну основу, підбираємо художній та документальний матеріал, відео, 

фрагменти кінофільмів тощо. 

Втілюючи свій режисерський задум, ми, майбутні організатори-режисери,  

звертаємося до засобів театральної виразності, щоб передати свої думки. 

Вчимося  користуватися засобами театру лаконічно, навчаємось створювати 

образне вирішення місця і часу дії,  атмосферу подій, їх динаміку. 

Головне знати, що виразні засоби театру поділяються на режисерські і 

акторські: 

- акторські – це дії і вчинки актора на сцені, внутрішній монолог, 

безпосередність оцінок актора, темпо-ритму його життя, спрямованість 

темпераменту. Щоб користуватися цими засобами виразності повноцінно, 

необхідно знати і глибоко розуміти вчення К.С. Станіславського, його систему 

виховання актора. 

- режисерські – перш за все діючий актор, спрямований режисером, 

потім виразні засоби театру, які створюють середовище, в якому актор діє. Це 

оформлення – декорації, світло, звук. 

Створення атмосфери події примушує шукати виразне світлове, звукове, 

шумове, музичне вирішення сценарного матеріалу. І тут важливого значення 

набирають інноваційно-комп’ютерні технології, завдяки яким ми можемо 
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сьогодні створювати сучасні театральні постановки, швидко знаходити, 

обробляти та здійснювати аналіз знайденої інформації. 

Під час втілення використовуємо мультимедійні презентації, відео та 

аудіоінформацію, освоюємо анімацію, цифровий звук і відео- та фотомонтаж. 

В процесі підготовки до заходів ми найчастіше використовуємо такі 

програми: відеоредактори (VEGAS Pro, Movavi Video Suite, Wondershare 

Filmora та ін.), аудіоредактори (Audacity, Adobe Audition, Free Wave MP3 Editor, 

DarkWave Studio та ін.), фоторедактори (Fotor, GIMP, ACDSee Free, Adobe 

Photoshop та ін.). Це невеликий перелік програм, які можуть бути у вас в 

арсеналі. За допомогою відео-роликів можна прикрасити та підсилити той чи 

інший епізод. Обрізаний та продовжений аудіо файл не потрібно вмикати 

кожен раз, коли він закінчився. А в умовах дистанційного навчання вміння 

використовувати інноваційні технології дають можливість демонструвати 

результати практичної діяльності студентів та поширювати їх в соціальних 

мережах. 

Висновки. Ми вчимося сприймати мистецтво, художній образ через 

призму сучасного бачення, своєї індивідуальності, свого світосприйняття. Ми 

сучасні, ми не повинні стояти на місці, ми маємо постійно бути в творчому 

пошуку і тому інформаційні технології надають нам можливість розширити 

простір сценічного мистецтва. Ми, студенти, переконані, що цифрові медіа 

мають великі перспективи і можливості використання під час втілення заходу. 

1. Горбов А.С. Режисура видовищно-театралізованих заходів. Фастів, 2004. 
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ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕТОДАМИ 

АКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З 

МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Інновації в навчанні передбачають залучення нового в мету і зміст 

заняття, колективної роботи викладача та студента, поширення нових поглядів 

на навчання та весь освітній процес у цілому [3, с. 8]. Новітні методи 

допомагають установити партнерські взаємовідносини між викладачем та 

студентами, що позитивно впливає на процес засвоєння інформації та 

формування соціокультурної компетентності.  

Одним з методів, що нині набув широкого застосування та є ефективним 

у навчальному процесі, є метод проєктів. Він ґрунтується на сукупності 

креативних методів: дослідницького, пошукової роботи, вирішення проблемних 

ситуацій тощо. Метод проєктів допомагає студентам розвивати критичне 

мислення та творчі здібності у ході виконання протягом певного проміжку часу 

самостійної (індивідуальної, парної, групової) роботи. До прикладу, студенти 

розробляють проєкти краудфандингових платформ, бізнес-планів, культурних 

центрів, івент-агенцій тощо). Під час розробки проєкту студенти виконують 

пошукову й дослідницьку роботу, що допомагає розвивати пізнавальні 

здібності, формує інформаційно-комунікативні компетентності. 

Креативним методом навчання на сьогодні вважається і метод синектики 

– це спосіб стимуляції уяви студентів, головною особливістю якого є 

використання порівнянь і аналогій. У процесі синектики можливе 

застосовування чотирьох типів аналогій: прямих, особистих, символічних та 

фантастичних [6, с. 113]. Їх використання є проміжною ланкою між інтуїтивним 

та логічним пошуком варіантів рішень.  
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Застосування цього методу на практичних заняттях прискорює появу 

нових креативних ідей у студентів, а також допомагає швидкому вирішенню 

проблем, які виникають. До прикладу, студенти, використовуючи особисті 

аналогії, можуть уявляти себе на місце менеджерів, конкурентів, підлеглих чи 

інших об’єктів управлінської діяльності. Входячи в інший образ, приміряючи 

інші функції на собі, вони легко знаходять оригінальні ідеї та ефективно 

вирішують поставлені завдання.  

Не менш перспективним є метод кейсів (від англ. Case method – кейс-

метод, метод конкретних ситуацій, метод ситуаційного аналізу). Цей метод 

використовує опис реальних економічних, соціальних і бізнес-ситуацій. Мета 

кейс-методу – поставити студентів у таку ситуацію, коли їм необхідно буде 

прийняти рішення, тому кейси ґрунтуються на реальному фактичному матеріалі 

або ж наближеному до реального [5, с. 406].  

Кейс-метод можна використовувати до будь-якої теми, при вивченні якої 

студенти зможуть мати можливість відчути себе менеджерами, що 

відповідають за прийняті рішення. Адже кейс може включати вирішення 

організаційних конфліктів, аналіз резюме, стосуватися стилів керівництва, 

персоналу, рекрутингу, фандрайзингу тощо. До прикладу, застосування кейсів 

при розробці проєкту власної справи мотивує студентів продумати назву, мету, 

напрямок бізнесу, кількість персоналу, рекламу, робити фінансові обчислення, 

обґрунтувати прибутковість тощо. Для цього необхідно задіяти математичні 

знання, вміння працювати в команді, аналізувати інформацію, аргументувати 

власну точку зору, аналізувати та мислити критично.  

Всі вище зазначені методи навчання застосовуються викладачами з 

метою допомогти студентам оволодіти комплексом професійно зорієнтованих 

знань, умінь, навичок і компетенцій, необхідних для якісного виконання 

професійних обов’язків та успішної самореалізації. Проте максимальна 

реалізація своїх можливостей у сучасному світі великою мірою залежить від 

рівня комунікативних компетенцій, тобто вміння вирішувати мовними 

засобами ті чи інші комунікативні завдання в різних сферах і ситуаціях 
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спілкування, включаючи аспект будь-якої професійної діяльності. Вміння 

говорити, формулювати власні думки – необхідні життєві навички для кожної 

людини в ХХІ ст. 

Вважаємо за доцільне, у межах даної статті згадати ще декілька методів 

навчання, спрямованих на удосконалення комунікативних компетенцій 

майбутніх фахівців соціокультурної сфери.  

Сторітеллінг – метод, яким сьогодні зацікавлені педагоги та психологи у 

всьому світі. 

Сторітеллінг (у перекладі з англ. story означає історія, а telling – 

розповідати) – це технологія створення історії та передачі за її допомогою 

необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну 

сфери слухача [4]. 

Ця методика була розроблена, вперше представлена широкій аудиторії та 

успішно випробувана на особистому досвіді Девідом Армстронгом, головою 

міжнародної компанії Armstrong International (США, 90-і роки минулого 

століття). Його вважають батьком сторітеллінгу. У процесі створення 

сторітеллінгу Девід Армстронг врахував відомий психологічний фактор: історії 

значно легше сприймаються, вони більш захоплюючі та цікаві, ніж правила або 

директиви. Він використовував історії, щоб розрекламувати свою компанію. В 

2006 році  ця технологія була визнана бізнес-ідеєю року [2].  

Сьогодні сторітеллінг використовується в багатьох сферах діяльності 

людини: бізнесі, маркетингу, коучингу, ораторській майстерності, а в 2017 році 

сторітеллінг став одним серед семи освітніх трендів.  

Сторітеллінг є ефективним методом навчання, оскільки реалізується 

через такі важливі принципи, як доступність, принцип міцності знань та 

емоційного навчання. Метод дає можливість швидкого встановлення контакту 

між викладачем та студентами і є засобом привернення та утримання уваги. Це 

дієвий спосіб мотивації. 

Сторітелінг є універсальним методом, який можна використовувати при 

вивченні як гуманітарних дисциплін, так і точних наук, адже є кілька ключових 
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принципів, які відрізняють його від простого викладу фактів: наявність 

персонажа, інтриги і сюжету.  

Основним фактором успішності сторітеллінгу є доречно підібрані і 

вчасно розказані історії. Проте розповідь історій не є пріоритетом викладача. 

Вони успішно використовуються і як зворотній зв’язок з аудиторією, і як 

виконання творчих завдань, і як відпрацювання навичок мовних компетенцій 

майбутніх менеджерів, адже успішний керівник – це хороший оратор. 

Одним з найкращих ораторів Давньої Греції був Сократ. Тому є 

абсолютно доречним використання методу «Сократів діалог», в основі якого 

лежить метод Сократа, що формує вміння грамотно ставити запитання, 

спрямовувати діалог, складати його алгоритм, передбачати можливі варіанти 

відповідей і заздалегідь готувати варіанти наступних ланцюжків запитань [1].  

Це й же метод стимулює і творче мислення, що дуже важливо при вирішенні 

нестандартних задач. 

Як допоміжний метод навчання, спрямований на розвиток і закріплення 

навичок аргументування, обґрунтування й захисту власної позиції у дискусії, 

діалозі, під час ділових зустрічей використовується PRES-формула (від англ. 

Position – Reason – Explanation or Example – Summary). Метод формує навички 

ефективної професійної комунікації [1]. 

Можна зробити висновок, що в основі ефективних методів навчання 

студентів спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності лежать 

активні методи, які сприяють особистісному і професійному зростанню, 

допомагають формувати творчий, інноваційний підхід до розуміння 

професійної діяльності, розвивати самостійність мислення та вміння приймати 

оптимальні рішення в певних в ситуаціях. 

1. Артикуца Н. В. Інноваційні методики викладання дисциплін у вищій юридичній 

освіті. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2424/Artikutsa_Inov.pdf 

2. Нестеряк Л. Сторітеллінг – ефективна технологія розвитку мовленнєвої 

компетентності сучасних учнів. Технологія фахової майстерності: сучасний інструментарій 
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ВЗАЄМОДІЯ З ЦИФРОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ  

ТА ПРОВЕДЕННІ ДОЗВІЛЛЄВИХ ОНЛАЙН-ЗАХОДІВ 

Соціологи вже давно цікавляться питанням, як люди відпочивають і чому 

саме так, починаючи з класичної праці Торстейна Веблена «Теорія бездіяльного 

класу» (1899р.). Варто зазначити, що дозвілля, як явище, виникло в епоху 

модерну, коли на початку 20 століття працівники вибороли своє «законне 

право» на відпочинок, і сфери роботи та відпочинку отримали чітке 

розмежування. Протягом останніх десятиліть ця межа стрімко розмивається, 

зокрема, через появу інтернету, що суттєво впливає на дозвілля. Дозвілля має 

свої обсяги та структурне наповнення, що охоплює споживання культурних 

цінностей, спілкування за інтересами, творчі заняття, хобі, рекреаційні та 

спортивно-оздоровчі заходи, суспільно-корисну діяльність, самоосвіту, 

асоціативні прояви тощо. І те, як люди проводять свій вільний час, залежить 

також від спектра передумов: загального бюджету часу людини, сфери 
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зайнятості, умов праці, рівня доходу, місця проживання, гендерних 

особливостей.[1] 

Культура та мистецтво стали однією зі сфер, які значно постраждали під 

час пандемії коронавірусу. Введення карантинних обмежень зруйнувало сталу 

традиційну інфраструктуру дозвілля та сприяло виникненню нових 

комерціалізованих форм дозвіллєвої активності.[4] Зокрема, мова йде про 

альтернативні сучасні форми дозвіллєвої діяльності – онлайн-заходи.  

Опанування онлайн-сервісів для віртуальних подорожей та мандрівок, 

пізнавальних відеоекскурсій по залах світових музеїв, ознайомлення з 

пізнавальним медіапроєктом про Україну, відеоспостереження за зовнішнім 

виглядом Землі зі супутника з трансляцією перемовин з екіпажем у реальному 

часі, самоосвіта на навчальних онлайн-платформах, звернення до світових 

архівів для прослуховування музичних шедеврів у прямій трансляції, участь та 

присутність на міжнародних онлайн-конференціях, фестивалях і конкурсах, 

самопрезентація в соцмережах та інші інтернет-послуги – всі ці можливості 

дозволили людям, не виходячи з дому, плідно проводити свій вільний час за 

власним бажанням і майже безкоштовно.[3; 5]   

Цифрові технології – це не тренд, а вимога часу, одна з найбільш 

важливих і стійких тенденцій світового розвитку не лише освітнього процесу. 

Це можливості доступу до будь-яких матеріалів з будь-якого гаджету і, 

звичайно, вдале їх практичне втілення.   

Створенню мультимедійного цікавого контенту для комунікації під час 

онлайн-заходів: емоційної візуалізації інформації, сценаріїв онлайн-спілкування 

та відеороликів, навчання технічним прийомам звукозапису, зйомки та 

відеомонтажу, навчання роботі з відеохостингами, файлообмінниками та 

соціальними мережами присвячується багато уваги на вебінарах та семінарах у 

межах курсів підвищення кваліфікації працівників закладів клубної мережі.[6]  

Враховуючи вимоги сучасних реалій, виникла потреба і практичну 

підготовку організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності в коледжі 

переформатувати на набуття практичного досвіду в організації та проведенні 
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онлайн-заходів у взаємодії з цифровими технологіями. А починається все з 

бінарних практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальних 

дисциплін «Індустрія дозвілля: теорія, організація, технології» та «ІТ-технології 

в сфері дозвілля». Більш ретельно студентами вивчається програмне 

забезпечення, зокрема: Audition – професійного аудіоредактора, за допомогою 

якого відбувається прискорений процес обробки аудіо та відео, редагування, 

запис і відновлення аудіофайлів, створення фонограм до заходів чи супроводу 

до відеороликів; Vegas Pro та SONY Vegas Pro – професійних популярних та 

найпотужніших відеоредакторів у світі, за допомогою яких здійснюється 

монтаж будь-якої складності, бо програмне забезпечення працює майже з усіма 

відомими кодеками та мультимедійними форматами, надає великий набір 

ефектів та режимів монтажу. Вивчення та застосування технічного 

забезпечення активно сприяє формуванню в здобувачів фахової мистецької 

освіти вмотивованого бажання набути практичного досвіду в організації та 

проведенні онлайн-заходів спочатку для студентського загалу коледжу та на 

перспективу – вдалої професійної діяльності в соціокультурній сфері.  
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«Сценічне мистецтво» (наказ Міністерства культури та інформаційної політики 

України від 10 червня 2021 р. № 414) та Освітньо-професійної програми 

«Видовищно-театралізовані заходи» комунального закладу «Харківський 

фаховий коледж мистецтв» Харківської обласної ради сучасний фахівець у 

галузі сценічно-видовищного мистецтва для успішного виконання професійної 

діяльності має володіти певними загальними та фаховими компетентностями. 

Для реалізації завдань підготовки фахового молодшого бакалавра у сфері 

сценічного мистецтва серед низки дисциплін, які формують фахові 

компетентності займає певне місце дисципліна «Сценічна мова».  

Мета цієї дисципліни формування таких професійних якостей актора-

оратора, як мистецький світогляд, творче мислення, критична об’єктивна 

самооцінка, відкритість до нового та усвідомлений саморозвиток, вміння 

аналізувати художні твори різних жанрів, виконувати літературознавчий, 

виконавський аналіз цих творів, готувати їх до виконання з естради. 

Основним завданням навчальної дисципліни «Сценічна мова» є пошук 

живого слова, що розкриває глибину думок і почуттів. Адже формування та 

розвиток професійного мовлення перетворює простий говір у цілеспрямовану 

мову, яка прагне мелодійності слова, чіткості в образах, художнього розкриття 

змісту твору через мелодику звуку, відтворення індивідуального способу 

мислення; тільки багатогранне і влучне слово поведе за собою глядача в світ 

мистецтва. 
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Слід звернути увагу на те, що програма навчальної дисципліни «Сценічна 

мова», поряд з розвитком безпосереднього мовного апарату, передбачає 

виховання багатьох інших якостей, без яких є неможливим гармонійне 

існування особистості в колективі та й повноцінна діяльність людини в соціумі. 

Це – увага, дисципліна, відповідальність, партнерство тощо.  

Мовний жанр криє в собі величезні можливості естетичного впливу на 

серця людей. Адже своєю тонкою психологічною майстерністю, гарячим і 

пристрасним словом актори-читці змушують слухача радіти або страждати, 

сміятись або плакати разом з героями виконуваного твору; вони розкривають 

перлини мовної скарбниці – світ прекрасного у кращих літературних зразках. 

Натхненне, хвилююче читання … 

У чому криється його емоційна сила? Які існують потаємні «секрети» 

майстерності, його надзвичайного впливу? Якщо ми звернемося до минулого 

нашого театру, перед уявою постануть геніальні актори - «володарі душ і дум» 

людських, які вміли своїм читанням справляти незабутнє враження, 

окрилювати, надихати людей на героїчні подвиги, викрешувати вогонь зі слів 

поета чи письменника. 

Ну що б, здавалося, слова… 

Слова та голос – більш нічого, 

А серце б’ється – ожива, 

Як їх почує! 

Т. Шевченко 

Культура мови є невід’ємною частиною професійної культури актора. 

Складним та індивідуальним є шлях переходу від побутової, спрощеної мови, 

яка є властивою переважній більшості здобувачів освіти до навчання за 

спеціальністю «Сценічна мова», до правильного, виразного та яскравого її 

звучання. На цьому шляху виникає безліч труднощів, які пов’язані: з 

пластичною свободою тіла, з рухливістю, еластичністю дихальної та голосової 

мускулатури, з рівнем розвиненості мовного слуху, з різноманітними 

голосовими, дикційними особливостями, які найчастіше є непомітними в 
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побутовому спілкуванні, але різкими, настирливими в умовах сценічного 

звучання. 

Одним з розділів курсу «Сценічна мова» є робота над текстом. Елементи 

роботи над текстом – спілкування зі слухачем, взаємодія партнерів, логіка мови 

– так чи інакше присутні в процесі навчання ще на стадії «народження звуку» і 

«мовного виголошення». 

Ще на початковому етапі роботі з літературними творами значну увагу 

слід приділяти підбору якісного робочого літературного матеріалу, щоб 

«пробудити» інтерес здобувачів освіти до гарної літератури, долучити їх до 

культури читання. Важливо також, щоб студент брав у цьому процесі підбору 

активну участь. 

Викладачами комісії «Режисури та арт-технології» підбираються 

педагогічні методи і форми роботи, які прийнятні саме для дисциплін 

театрального виховання взагалі та навчальної дисципліни «Сценічна мова», 

зокрема, розробляються методичні рекомендації здобувачам освіти, які мають 

практичну спрямованість, підкреслюють самостійну систематичну роботу над 

словом, служать підвищенню їх культури мови і створюють особистісну 

комплексну систему фахової підготовки. До них, перш за все, відносяться 

комплексні тренування з техніки мови, які по мірі ускладнення техніки мови, 

внесені в усі навчальні семестри. Їх практична цінність підтверджується 

результатами навчання та набуттям фахових компетентностей здобувачами 

освіти. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА  

Основне завдання змісту освіти сьогодні – це підготовка 

конкурентоспроможного фахівця будь-якої галузі, який буде працювати над 

процвітанням нашої держави. Фахова передвища і вища освіти у сфері 

культури і мистецтва покликані формувати особистість менеджера 

соціокультурної діяльності патріотом із високим рівнем економічної культури, 

гуманістичних поглядів і переконань, який прагне до інновацій. В сучасних 

умовах фахівець має бути не лише підготовленим для вирішення різноманітних 

професійних завдань, а й проявляти позитивне ставлення до професійної 

діяльності, до міжособистісних стосунків, мати сформовану систему 

професійних цінностей, прагнути до саморозвитку, самоосвіти протягом усього 

свого життя. Ось чому кожну людину варто розглядати не просто як носія 

певної суми знань, а як особистість, громадянина держави з властивими 

моральними, цінностями, інтересами. Таким актуальним залишається питання 

гуманізації освіти на всіх її рівнях. За такого підходу велике значення має 

психолого-педагогічна підготовка студентів закладів фахової передвищої та 

вищої освіти. Високий рівень психологічної та педагогічної підготовки 

необхідні людині як у повсякденному житті, так і у професійній діяльності. 

Тому вважаємо проблему психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

працівників галузі культури і мистецтва актуальною. 

Психологічні та педагогічні знання суттєво доповнюють професійну 

компетентність майбутнього фахівця соціокультурної сфери. Знання психіки, 

психічних процесів важливі і можуть сприяти успішному орієнтуванню в 

соціальному середовищі. Успішність у сфері міжособистісних відносин, 
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професійній діяльності, здатність протистояти маніпулятивним технологіям, її 

фізичне та психологічне здоров’я значною мірою залежить від рівня 

психологічних знань та психологічної культури. Погоджуємося із твердженням 

М. Прищака, що психологічна культура (сукупність психологічних здібностей, 

які допомагають успішному самопізнанню, самовираженню, самовиховання 

особистості, а також успішному спілкуванню і взаємодії в різних соціальних 

групах) виступає елементом загальної культури і сприяє формуванню 

професійної культури  у процесі вивчення дисциплін психолого-педагогічного 

циклу у закладах вищої освіти [2, с. 5].  

Педагогіка, в свою чергу, як наука широко використовує знання про 

психологічні закономірності навчання і виховання. Досліджуючи процеси 

засвоєння суспільно-історичного досвіду, педагогіка не може ігнорувати 

сприймання, пам’яті, мислення, уяви, уваги, природу інтересів і здібностей, 

психологічних закономірностей розвитку особистості в цілому. Педагогічні 

знання дають можливість навчитися орієнтуватися в закономірностях, 

принципах навчання і виховання, оволодіти знаннями про різні методи, форми 

навчання і виховання, набути навичок аналізу проблем педагогічних ситуацій у 

сім’ї, колективі [2, с. 6].  

Щодо підготовки менеджерів соціокультурної сфери у закладах фахової 

передвищої освіти, то за словами О. Солдатенко, такий працівник буде 

вважатися професійно компетентним, якщо має досить високий рівень освіти, 

володіє необхідними навичками, вміннями, має професійно-діловий досвід та 

організаторські здібності. Тому, крім загальних вимог, повинен відповідати і 

цілій низці специфічних, обумовлених особливостями самої соціокультурної 

діяльності, вимог, а саме: знаннями загальної педагогіки, соціальної педагогіки, 

психології, соціології.  

Саме тому, в основі професійної підготовки майбутніх фахівців 

соціокультурної сфери у Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і 

мистецтв передбачає вивчення таких навчальних дисциплін, як: «Психологія», 

«Педагогіка», «Основи психології і педагогіки», «Культурологія», 
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«Народознавство», «Комунікативний менеджмент», «Економіка», 

«Менеджмент соціокультурної діяльності», «Проєктний менеджмент», «Історія 

мистецтв», «Світова музична література», «Народна музична творчість», 

«Іноземні мови». Усі ці навчальні дисципліни взаємопов’язані у процесі 

підготовки молодших бакалаврів галузі культури і мистецтв. 

Педагогічний аспект майбутньої роботи менеджера соціокультурної 

діяльності стосовно організації дозвілля, полягає в соціальному вихованні та 

розвитку особистостей,  направлений на вирішення таких культурно-виховних 

завдань: цілеспрямоване залучення вихованців до багатств культури; 

стимулювання ініціативи та самодіяльності в сфері дозвілля, підвищення 

дозвільної кваліфікації, тобто вміння раціонально, змістовно організовувати 

вільний час; створення умов для виявлення та розвитку здібностей особистості, 

реалізації її творчого потенціалу та позитивного самоствердження [3, с. 225]. 

Також варто звернути увагу на зауваження М. Артюшиної щодо 

психолого-педагогічної підготовки студентів, яка суттєво доповнює основне 

фахове спрямування за рахунок формування професійно значущих 

особистісних властивостей, забезпечення інтенсивного особистісного розвитку 

тих, хто навчається, сприяє успішній соціалізації студентів та адаптації до 

професійної діяльності, дозволяє подолати можливі проблеми і суперечності в 

житті молодої людини, сприяє кращій успішності навчання у закладах вищої 

освіти [1, с. 40]. 

Наприклад, Н. Сосницька, психолого-педагогічну підготовку розглядає 

із двох позицій: зовнішньої підготовки (організований навчально-виховний 

процес зі створення умов для досягнення студентами оптимального рівня 

психолого-педагогічної компетентності) та внутрішньої підготовки (процес 

оволодіння певними компетенціями у досягненні психолого-педагогічної 

компетентності, передумовами формування якої є удосконалення виконання 

основних виробничих функцій, що відповідають певним видам психолого-

педагогічної діяльності) [4, с. 121-122]. Тому освітній процес у закладах 

фахової передвищої освіти варто організовувати завдяки інтеграції змісту 
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педагогічних та професійних знань, спрямовувати професійну діяльність в 

гуманістичному контексті, удосконалювати педагогічну складову на основі 

акмеологічного підходу, а саме: змінювати структуру змісту та збільшувати 

обсяг взаємозв’язків між психолого-педагогічними дисциплінами. 

Отже, розвиток психолого-педагогічної компетентності особистості є 

одним із основних завдань будь-якого закладу освіти, який здійснюється через 

зміст освіти, що включає в себе не тільки перелік навчальних дисциплін, а й 

професійні навички та вміння, котрі формуються в процесі оволодіння 

навчальними дисциплінами психолого-педагогічного циклу, а також засобами 

активної позиції студента в соціальній сфері, політичного і культурного життя 

коледжу. Все це в комплексі формує і розвиває особистість майбутнього 

фахівця галузі культури і мистецтва таким чином, щоб він мав можливість 

здійснювати саморозвиток й самовдосконалення, що забезпечувало б ефективне 

функціонування як суб’єкта-професіонала в системі «суб’єкт-суб’єктних» 

відносин. Психолого-педагогічна підготовка – це система, яка в загальному 

контексті спрямована на оволодіння майбутніми працівниками соціокультурної 

сфери психолого-педагогічної компетентності, що є невід’ємною складовою 

професійної компетентності.   
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Канівський фаховий коледж культури і мистецтв  

 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В 

КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Сьогодення сучасного переходу економіки та суспільства на 

інноваційний демократичний шлях розвитку, потребує кардинальних 

модернізацій в українській освіти, оскільки саме вона є каталізатором та 

інструментом інноваційних процесів у суспільстві, фактором ефективного 

функціонування економіки та державної системи. Саме тому настільки 

необхідним є створення нової освітньої парадигми, в контексті якої особлива 

актуальна роль належить мистецькій освіти, оскільки саме вона бере 

безпосередню участь у формуванні нового українського громадянина. 

На державному рівні маємо створити інноваційну модель мистецької 

освіти, що корелює два основні вектори.  

По-перше - соціальний вимір, який розглядаємо як систему 

державноприватної, суспільно-світської та клерикальної мистецької освіти, що 

має на увазі підготовку діячів мистецтва «у світі, певній країні, суспільстві, 

регіоні, закладі освіти» [3].  

По-друге - неперервна освіта (дошкільна, шкільна, середня, вища, 

післядипломна мистецька освіта).  

Маємо визнати, що сам процес інтеграції мистецької освіти в європейську 

є складним та довготривалим, проте виважена державна політика та практична 

реалізація європейського освітнього досвіду допоможе вивести освітню 

систему України на міжнародний рівень.  
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Сьогодні провідні наукові та освітні заклади України активно 

використовують можливості мережевих технологій з метою вдосконалення 

форм інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів, надання 

доступу до своїх фондів та інтернет-ресурсів. Зрозуміло, що підвищення рівня 

загальнодоступності до наукової інформації підвищить й роль мистецької 

освіти як стабілізуючого соціального чинника, що безпосередньо впливає на 

соціальну стійкість та вирівнює інформаційні можливості різних категорій 

населення.  

Європейський досвід цієї проблеми дає нам приклад успішного 

розв’язання: в 2016 р. міністрами країн Євросоюзу було прийнято проектне 

рішення загальноєвропейської ініціативи «lnnovation Principle» [1]. Цей 

документ передбачив, що до 2020 р. поширення більшості наукових статей 

стане вільним та безкоштовним.  

Саме тому сьогодні маємо нагальну необхідність глибокої інтеграції 

інформаційно-комунікаційних технологій у галузь мистецької педагогіки та 

освітній процес. Така інтенція породжує спектрально-розгалужену проблему 

розвитку ІКТ, що містить наступні важливі вектори:  

І. Професійна підготовка викладачів мистецької освіти у галузі ІКТ та 

застосування сучасних техно-інновацій в якості прикладного інструментарію, 

що є засобом навчання та предметом вивчення.  

2. Формування інформаційної культури студентів, що базується на 

компетентній досвідченості широкого спектру програмного забезпечення, яке 

спрямоване на вирішення їх професійних та дослідницьких завдань.  

З. Створення віртуальних університетів та поширення дистанційної 

мистецької освіти. Сьогодні сфера вітчизняної дистанційної освіти знаходиться 

на початковому етапі функціонування, що можна пояснити наступними 

причинами: відсутністю необхідної підтримки з боку державних органів 

управління освіти; необхідністю значного фінансування на початковому етапі; 

бракування фахівців і педагогів, що володіють професійними навичками 

організації навчання у віртуальних навчальних закладах; дефіцитом 
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необхідного технічного обладнання для організації навчання у віртуальному 

навчальному закладі; відсутністю механізмів стимулювання створення та 

розвитку системи віртуальних навчальних закладів.  

Проте незважаючи на ці перепони, сьогодні спостерігаємо поступову 

зміну традиційних поглядів на мистецьку освіту, що базується на наступних 

положеннях: доступність мистецької освіти, рівність прав громадян у цій сфері 

освіти, єдність освітніх і виховних завдань, забезпечення освітніх запитів 

особистості із урахуванням індивідуальних особливостей і можливостей, 

диверсифікованість мистецьких освітніх установ, наступність між рівнями й 

щаблями освіти, гуманізація й фундаменталізація освіти, опора на вітчизняні 

традиції й міжнародний досвід її розвитку при проведенні поетапних 

реформувань» [2, с. 204]. 

Таким чином, прагнення розвитку конкурентоспроможності на 

європейському ринку праці та освітніх послуг повинне стати підґрунтям для 

збереження самобутності вітчизняної освітньої системи та популяризації 

національних освітніх традицій. Насамперед маємо на увазі виховання 

гармонійно розвиненої особистості, громадянина-патріота нашої країни, для 

якого фундаментальні знання та підвищення загальноосвітнього і професійного 

рівня є практичним інструментарієм для зміцнення своєї держави. 

Висновок. Мистецька освіта – потужна галузь теорії і практики 

людського розвитку, яка знайшла  відображення у вагомих наукових розробках. 

Теоретична  і практична проблематика мистецької освіти потребує суттєвого 

оновлення в зв’язку із безпрецедентними змінами, що відбуваються 

у сучасному світі. 

Багато в чому для вирішення сьогоденних проблем навчання може 

сприяти досвід, який  накопичили європейські школи в напрямках 

індивідуалізації роботи з студентами, створення умов для самореалізації 

талантів, для активного інтелектуального розвитку у відповідності 

до здібностей, організації роботи в гомогенних та гетерогенних класах, 

модифікації навчальних програм відповідно до природних можливостей, 
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створення інтегрованих та спеціальних курсів для зниження навантаження 

тощо. 

Як невід’ємна частина Європи Україна має орієнтуватися на кращі 

міжнародні інноваційні освітні здобутки, модернізуючи власну мистецьку 

освітню систему в контексті прогресивних змін. Вступ України в Болонський 

процес передбачає організацію певних структурних схем  діяльності мистецько-

освітніх закладів. Загалом проблема соціального становлення особистості в 

контексті мистецької освіти або мистецька освіта як засіб соціального розвитку 

молодої людини дуже мало привертає увагу сучасних дослідників. Адже 

мистецька освіта, відірвана від життя, від соціального поступу втрачає 

підґрунтя для розвитку, вироджується, спотворюється так само, як і мистецтво, 

заточене у вежу, лишається без джерела натхнення. Саме мистецька освіта 

містить важелі розвитку тих якостей і властивостей людини, що визначають 

собою спосіб її буття у світі. Загальна культура особистості, 

моральне виховання, етичні орієнтири тощо отримують потужний поштовх для 

розвитку в процесі навчання мистецтва. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У  

СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ 

Зміна пріоритетів політики держави в галузі розподілу доходів поставила 

сферу культури у вкрай складне фінансове становище. Установи культури і 

мистецтва, що знаходилися ще на початку 1990-х років на повному державному 

забезпеченні, зараз отримують від уряду не більше 40% загальної суми витрат. 

Дана обставина змушує установи шукати шляхи підвищення ефективності 

управління і розробляти стратегію в області маркетингу і маркетингових 

досліджень ринку. 

У суспільстві весь час з'являються нові форми соціально-культурної 

діяльності, і маркетингові дослідження допомагають збирати, вивчати і 

аналізувати нові форми цієї діяльності, а потім втілювати ці форми в життя 

завдяки отриманій інформації. 

Маркетинг в сфері культури і мистецтва - це «мистецтво досягнення тих 

сегментів ринку, які найбільш ймовірно зацікавлені в даному продукті, 

адаптуючи до  продукту комерційні змінні - ціну, місце і просування, - щоб 

встановити контакт продукту з достатнім числом споживачів і досягнути цілей, 

сумісних з місією організації культури», так наголошує Франсуа Колбер у своїй 

книзі «Маркетинг культури і мистецтва».[1, с.45] 

Існують різні маркетингові моделі, які можливо, застосовувати для 

культури і мистецтва. Процес маркетингу для установ культури та мистецтва, 

орієнтованих на продукт, буде відрізнятися від традиційного, хоч складається з 

тих же компонентів. Традиційна маркетингова модель не може адекватно 

відображати реальність художнього середовища.  
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Будь-яка маркетингова стратегія складається з одних і тих же чотирьох 

компонентів: ціни, продукту, місця і просування, іншими словами, концепція «4 

Р» ( «маркетинг-микс»):  

- product (будь-який результат акту творчості, послуга або ідея); 

- price (ціна, виражається в грошовій вартості, справжня ціна - та, яку 

хотів заплатити споживач);  

- place (місце розташування: канали розподілу(для якої аудиторії), 

персонал установи, місце розташування установи культури чи мистецтва і т. д.).  

- promotion (просування: реклама, піар, стимулювання збуту); 

Успіх маркетингу залежить від майстерного поєднання цих компонентів. 

Застосування маркетингової діяльності в організаціях сфери культури має свою 

специфіку. Як продукт виступають різні послуги (вистава, концерт, свято, 

конкурсно-розважальна програма, виставка, екскурсія тощо). Споживач 

отримує в обмін на грошові кошти не матеріальні блага і послуги, а естетичне і 

духовне задоволення, задоволення потреб в освіті і культурному дозвіллі.  

Як тільки установою культури будуть визначені потенційні споживачі, 

організація буде вибирати інші три елементи - ціну, місце і просування 

відповідно до клієнтів. Для організації, орієнтованої на ринок, процес буде 

наступним: продукт - інформаційна система - ринок - інформаційна система - 

компанія - маркетинговий комплекс - ринок. Відправна точка - продукт, мета-

ринок. 

У ринкових умовах головною особливістю маркетингу в сфері культури є 

поєднання трьох його напрямків. Крім залучення потенційних споживачів 

можна виділити управління відносинами зі спонсорами та меценатами, 

створення репутації та системи внутрішнього менеджменту установи.  

Робота з відвідувачами (клієнтами) необхідна для виправдання місії 

установи культури, тоді як метою залучення спонсорів та меценатів є 

отримання фінансової та матеріальної підтримки. Створення репутації 

культурної організації важливо для подальшого розвитку її діяльності. 
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Крім того, слід зазначити, що різні області маркетингу в сфері культури 

нерозривно взаємопов'язані. Установа, яка якісно розробляє свою 

індивідуальну, високопрофесійну робочу програму, стає більш цікавою для 

відвідувачів і для суспільства в цілому. Увага преси, створення власного 

унікального іміджу й міцної репутації дозволяють залучити інтерес приватних і 

корпоративних спонсорів, що, у свою чергу, сприяє поліпшенню внутрішньої 

роботи установи і створенню індивідуального робочого плану. 

Отже, напрями маркетингової діяльності культурних організацій діють 

послідовно, один за одним - по спіралі, переходячи з кожним витком на якісно 

інший, більш високий рівень розвитку.  

У системі маркетингу велике значення має маркетингове середовище. За 

визначенням Є.В. Песоцької «маркетингове середовище розглядається як 

сукупність елементів, що формують і обумовлюють можливості організації з 

оволодіння конкретним споживчим ринком» [2, с.21]. Маркетингове 

середовище складається із сукупності факторів на макро- і мікрорівнях, що 

безпосередньо впливають на ефективність роботи організації. 

Маркетинг не обмежується тільки визначенням цільової групи його 

стратегії і аналізом середовища - не менш важливим є сам комплекс 

маркетингу. Розглянемо складові комплексу маркетингу і найважливіші 

фактори, що впливають на маркетингову діяльність у сфері культури. 

Продукт.  

В установі культури в якості продукту виступають різні послуги, що 

надаються установою відповідно до її місії. Для музею, наприклад, в якості 

основних послуг виступають виставкова діяльність, тобто подання та 

інтерпретація колекцій, а також освітня робота, а саме: екскурсії, лекції, дитячі 

та юнацькі студії, семінари, конференції і т.д. Крім того, велике значення мають 

додаткові послуги. Вони полягають в інформаційному забезпеченні, це: робота 

музейних магазинів, спеціальних майстерень для відвідувачів, а також у 

проведенні різних заходів - прийомів, зустрічей, концертів, вистав. 

Споживач. 
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Особливістю комплексу маркетингу культурної організації є обов'язкова 

присутність і участь споживачів, інакше вся діяльність установи культури 

виявляється безглуздою. Ця особливість, втім, не стосується виключно сфери 

культури, а поширюється також на виробництво ряду послуг. Наприклад, 

робота перукарні чи готелю без клієнта не менш абсурдна. 

Сфера культури задовольняє потреби людини в духовному розвитку, тому в 

якості споживачів послуг установ культури виступають різні верстви 

населення. Культурні організації можуть спеціалізуватися на роботі з певною 

аудиторією, наприклад з дітьми, дорослими, пенсіонерами, інвалідами і т.д. 

Політика цін. 

Цінова політика культурної організації визначається насамперед 

соціальними цілями її діяльності. Отже, рівень ціни залежить від доступності 

конкретної послуги для потенційного споживача. У даному випадку ціни майже 

завжди нижчі, ніж вони були б у суто ринкових умовах, а іноді і взагалі 

відсутні. Тому можливості використання ринкової цінової політики в стратегії 

маркетингу сфери культури дещо обмежені. Додатковим підтвердженням цього 

положення є дія двох ефектів: 

1) Ефект при збільшенні попиту 

Для комерційних організацій більший попит на їх послуги означає більше 

доходів. У сфері культури спостерігається зворотний ефект. Заклади культури, 

як правило, не в змозі покривати витрати, які потрібні на одного споживача, за 

рахунок доходів, отриманих від нього. Відповідно до теорії граничної 

корисності граничні витрати виробництва додаткової послуги для задоволення 

зростаючого попиту можуть перевищувати граничний дохід, отриманий від 

реалізації додаткової одиниці послуги. Звідси випливає, що культурні 

організації в силу виконання громадських функцій не можуть перебувати на 

самофінансуванні, а повинні орієнтуватися на зовнішні джерела фінансової 

підтримки. 

2). Ефект при зростанні нововведень і продуктивності праці. 
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У комерційному секторі зростання високотехнологічних розробок, 

впровадження новітніх наукових досягнень ведуть до збільшення 

продуктивності праці, зниженню цін на продукцію та зростання заробітної 

плати працюючих. У сфері культури ці зміни практично відсутні. Даний ефект 

ще називають «хворобою цін» Баумоля (по імені економіста, який довів його). 

У виконавському мистецтві вона зростати не може: для того, щоб виконати 

концерт для струнного квартету, як і сто років тому, потрібно рівно чотири 

музиканта. Отже, витрати галузей виконавського мистецтва будуть рости 

швидше, ніж ціни в середньому в економіці.  

Проведення маркетингових досліджень у сфері культури на сьогодні 

продиктовано потребою установ та органів управління даної галузі в інформації 

про культурні запити і переваги населення, соціально-економічні 

характеристики аудиторії цих установ, мотивах їх відвідування або 

невідвідування, ступені духовної задоволеності їх діяльністю.  

Сьогодні, більшість організацій культури не мають конкретних 

відомостей про соціальні, демографічні, економічні та інші ознаки, що 

характеризують відвідувачів даних установ, про запити, уподобання, 

зауваження і вимоги населення до сфери культури, оцінки діяльності театрів, 

музеїв, бібліотек, клубних та інших дозвіллєвих організацій. Але оскільки 

кінцевою метою функціонування об'єктів і суб'єктів культури і мистецтва є 

задоволення та формування різноманітних духовних потреб людей, заклади 

культури повинні володіти обширним інформаційним полем про реальну 

участь різних соціальних груп (сегментів) в культурному процесі. 

Наявність такої інформації - одна з основних умов успішного вирішення 

економічних труднощів, що виникли в ситуації сучасної ринкової ситуації, 

пов'язаних як з перспективним, так і з поточним плануванням ефективної 

діяльності організацій культури. 

Дослідження ринку та ринкових процесів - необхідна умова 

функціонування маркетингу. Будь-яке підприємство, що виступає на ринку, діє 

в маркетинговому середовищі, сукупності сил і чинників, що впливають на 
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його діяльність. Контролювання мікросередовища і адаптація до 

макросередовища потребують постійного вивчення характеру та інтенсивності 

цього впливу. 

Маркетингові дослідження соціально-культурної сфери забезпечують 

просування культурного продукту на ринок і досліджують культуру як фактор 

макросередовища для ділових організацій і фактор мікросередовища для 

культурних установ. 

Отже. маркетинг тісно пов'язаний зі споживчою поведінкою на ринку 

культурних послуг. У політиці маркетингу сфери культури повторення 

практично виключені, тому необхідний індивідуальний підхід для різних 

ринкових ситуацій. Маркетинг орієнтований на конкретних споживачів, у той 

час як спектр переваг і смаків споживачів культурних послуг досить широкий. 

Таким чином, заклади культури найчастіше діють у неконкурентних 

умовах, що, в кінцевому підсумку, може негативно відбиватися на властивостях 

наданих ними послуг. Заклади культури, зайняті пошуком шляхів оптимізації 

внутрішньої роботи, в першу чергу повинні розробляти маркетингову 

стратегію, що відрізняється своєю комплексністю і різноплановістю. 

1. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегии. М, 1999. 

2. Веретенко В. В. Міжнародний маркетинг : монографія / за заг. наук. ред. В. М. 

Марценюка. Київ, 2015. 374 с.  

3. Драган О. І. Зуєва Л. С. Маркетинг : навч. посіб. Київ : ДАКККіМ, 2005. 

4. Основы маркетинга / Котлер, Ф.,  Армстронг Г. и др.  Санкт-Петербург. :, 1999. 
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ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ – ГОЛОВНІ 

ВИМОГИ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ДО 

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 

Ми живeмо в епоху швидких цифрових технозмін: ще кілька десятків 

років тому ми дивилися фільми у звичайних кінотеатрах, а вже сьогодні 

вдягаємо окуляри віртуальної реальності та поринаємо у вигаданий простір. 

Діджиталізація вже декілька років є головним трендом та чинником розвитку 

усіх сфер людської діяльності. Digital революція не оминула й сферу дозвілля. 

В індустрії дозвілля та розваг, у туристичній індустрії не залишилось сегментів, 

яких вона б не зачепила. Факторами, що сприяли впровадженню цифровізації в 

сферу дозвілля, є доступність та вміння населення працювати в Інтернет 

середовищі. За підрахунками Committed to connecting the world, наприкінці 

2019р. 53,6% населення планети, або 4,1 млрд людей, користувалися 

Інтернетом. На сьогодні всесвітньою мережею регулярно користуються 22,96 

млн українців, або 71%, порівняно з показником 63% станом на кінець 

2018р.[1]  

Для майбутньої успішної діяльності здобувач фахової мистецької освіти 

повинен оволодіти комплексом професійно-практичних компетентностей, серед 

яких особливу вагу на сьогодні мають цифрова компетентність та креативне 

мислення. Сучасний фахівець соціокультурної сфери усвідомлює неабиякі 

можливості використання сучасних цифрових технологій для творчого 

самовираження, організації віртуальних мандрівок та мистецьких онлайн-

заходів; впевнено застосовує їх для створення, презентації та популяризації 
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культурного продукту; добирає й опрацьовує потрібний контент (зображення, 

текст, аудіо, відео) для пізнання, творення мистецтва в пошуково-дослідницькій 

і соціокультурній діяльності. Формуванню цифрової компетентності сприяє 

поєднання вивчення здобувачами фахової мистецької освіти навчальної 

дисципліни «ІТ-технологій у сфері дозвілля» з самоосвітою усіх учасників 

освітнього процесу (зокрема, проходження викладачами коледжу онлайн-курсів 

з цифрових технологій) та технологіями організації та проведення культурно-

дозвіллєвих заходів та сучасних форм дозвілля. 

Серед переліку вимог до кандидата у вакансіях часто зустрічається 

поняття «креативне мислення», і стосується це не лише творчих професій. Вже 

недостатньо бути компетентним і досконало володіти комп'ютером. На такі 

навички та уміння роботодавці дивляться як на щось обов'язкове. Для того, щоб 

зробити успішну кар'єру, треба запропонувати роботодавцю те, що буде для 

нього реально цінним – бути креативним.[2] 

Креативне мислення – це не про творчість дизайнера, режисера чи 

музиканта. Це вміння помічати незвичне у звичних речах, шукати нові рішення 

та з’єднувати, на перший погляд, абсолютно непоєднувані речі. Людина, здатна 

неординарно мислити, часто знаходить себе в центрі уваги й притягує до себе 

оточуючих завдяки оригінальному баченню світу й непередбачуваній манері 

висловлювання.[2] 

Креативне мислення має цінність у бізнесі, науці, політиці, культурі, 

мистецтві, – словом, у всіх динамічних життєвих областях, де розвинена 

конкуренція. У цьому і полягає цінність креативності для суспільства.[3] 

Вміння мислити креативно ще раніше називали однією з найголовніших 

навичок майбутнього, а з введенням локдауну та початком кризи майже в усіх 

сферах життєдіяльності людства – така навичка стала незамінною у прийнятті 

будь-яких рішень.  

Оскільки креативність є дуже важливим фактором, що сприяє успіху в 

багатьох сферах життя, то логічним є не лише бажання, а й необхідна потреба її 

розвивати. Існують техніки на розвиток креативного мислення та генерування 
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інновацій («асоціації», «інша рука», «креативні нотатки», «детектив», 

«тридцять кіл» та ін.), які, як практичні кейси, можна вирішувати під час 

практичних занять з навчальної дисципліни «Індустрія дозвілля: теорія, 

організація, технології», так і застосовувати в практичній підготовці 

безпосередньо на базах практики у вирішенні виробничих ситуацій. 

Розвиток креативності напряму пов'язаний із життєвим досвідом, рівнем 

знань, способом життя людини, з її міжособистісними стосунками. Тому, 

розширюючи свій світогляд (більше читати, мандрувати, спілкуватися з 

цікавими людьми, вивчати світовий досвід втілення вдалих креативних ідей), 

можна зробити крок у бік розвитку своєї креативності.[4] 

Креативні навички поціновуються в кожній професії, а в професіях 

мистецького спрямування й поготів. Бо цікаве насичення вільного часу людини 

– безмежна царина творчого пошуку фахівців соціокультурної сфери. Тому 

креативність як універсальна пізнавальна творча здібність у поєднанні з 

цифровою компетентністю – запорука конкурентноспроможності фахівця у 

сучасному просторі надання культурних послуг. Майбутнім фахівцям 

соціокультурної сфери для професійного становлення та мотивації кар'єрного 

розвитку слід взяти за гасло крилатий вислів з відомої казки Люїса Керролла 

«Аліса в країні чудес», а саме: «Треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на 

місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше!» 

1. DIGITAL-технології як основа розвитку туристичної діяльності в Україні 

Економіка та держава 7 2020 :  веб-сайт. URL:  http://www.economy.in.ua/pdf/7_2020/15.pdf 
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29.10.2021) 
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Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського  

 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІН «ІСТОРІЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» ТА «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА» У 

ПРАКТИЦІ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

(з досвіду роботи) 

Сьогодні Україна переживає складні реформаційні події своєї історії, які 

впливають на всі складові суспільного життя. Не є винятком і сфери культури 

та освіти. Здійснюючи підготовку працівників культури, завжди наголошуємо, 

що надання населенню правдивої інформації через заходи просвітницького 

характеру – це важливий елемент їхньої професійної діяльності. З огляду на 

сьогоднішні події в Україні, студент повинен вміти  самостійно робити 

правильні прогнози у сфері культурного розвитку України, поділяти культурні 

явища на головні та другорядні, розрізняти твори мистецтва та літератури за 

епохами і напрямками. 

Навчальні дисципліни «Історія української культури», «Українська 

література» являють собою невичерпне джерело для застосування отриманих 

знань на практиці та дозволяють студентам бути обізнаним в історико-

культурній ситуації, літературно-мистецькій сфері своєї крани. 

Як застосовувати набуті знання з цих дисциплін, показуємо  на прикладах 

масових заходів, що проводилися в області, районі, місті, коледжі. З метою 

продемонструвати усі можливості навчальних дисциплін «Історія української 

культури» та «Українська література» для написання сценаріїв та організації 

заходів, нами впроваджені в щорічну практику кінолекторії для студентів 

коледжу. В основу кожного з кінолекторіїв беремо кращі зразки українського 

поетичного кіно. Важливим є те, що це не просто перегляд кінофільму, а й 
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підбір тематичного музичного супроводу, створення презентацій з унаочненням 

та максимально доступною подачею непростого часом матеріалу.  

Така форма масового заходу, як кінолекторій, щоразу викликала резонанс 

в нашому коледжі, незважаючи на те, що фільми для перегляду й обговорення 

завжди пропонуються непрості. Можна навіть сказати – складні, бо це 

інтелектуальне кіно, яке вимагає серйозного і вдумливого сприйняття. Однак 

нашою метою як організаторів було також спонукати майбутніх працівників 

культури до постійного інтелектуального самовдосконалення.  

Будучи викладачами навчальних дисциплін «Історія української культури» 

та «Українська література», ми намагаємося цікаво та доступно пояснювати 

студентам зміст, образи, незрозумілі фрази, символи, давати змогу зрозуміти 

дрібні деталі, які, насправді, є важливими, хоч глядачі могли б і не звернути на 

них уваги. 

Після перегляду фільмів завжди відбувалися обговорення, на яких 

учасники кінолекторіїв мали змогу поставити різні питання та почути змістовні 

відповіді. Значимо, що ми як організатори завжди спонукаємо зал до 

обговорення, часом до  дискусії: кожен бажаючий має можливість дати власну 

оцінку фільмові, а також пропонує свою відповідь на питання, порушені 

творцями кінокартини.  

Важливо, що й глядацька аудиторія кінолекторіїв завжди була 

неоднорідною: це і студенти денної та заочної форм навчання, і слухачі курсів 

підвищення кваліфікації, і викладачі, й  мешканці та гості нашого міста. 

Ретельно відбираючи кіношедеври українського поетичного кіно, ми 

зупинялися на найбільш актуальних для нашої глядацької аудиторії. 

Подивилися і обговорили створену у 1972 році кінострічку режисера 

Бориса Івченка за мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя «Пропала 

грамота», автор сценарію – Іван Драч.  Наголошуючи, що на шляху до екрана 

фільм пройшов складний шлях випробувань, підкреслюємо, що попри все, ця 

стрічка стала культовою і улюбленою для українців. Фільм дуже тісно 
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переплітається з реаліями сучасного життя, у ньому немає ідеалізованих образів, 

герої живі - такі, що в них можна пізнати свого сусіда, родича, друзів.  

По суті, і сама кінокартина розповідає про останні спроби козацтва 

зберегти Запорізьку Січ. Катерина ІІ, повною мірою використавши в своїх цілях 

січовиків, потім наказала знищити їх унікальну вольницю. Фільм «Пропала 

грамота» надзвичайно переконливо передає дух другої половини   ХVIII ст., коли 

козацтво перебувало на своєму схилі, в тіні імперії, яка в 1770-х знищила 

Запорізьку Січ, а через десяток років покріпачила доти вільне лівобережне 

селянство. Ми підвели аудиторію до висновків, що політика царизму завжди 

була спрямована на те, щоб українці втратили свої відмінні риси (мову, одяг, 

фольклор, національний характер).  

Іншим разом студенти та викладачі коледжу мали змогу відвідати 

кінолекторій та переглянути кінострічку Леоніда Осики «Захар Беркут» за 

мотивами однойменної історичної повісті Івана Франка. Події, відтворені у 

повісті, відбувалися 1241 року та стосуються багатьох проблем, зокрема 

національного й соціального гноблення. Франко яскраво описує боротьбу давніх 

карпатських общин проти нашестя монголів, а також підносить громаду як 

важливу силу, здатну протистояти ворогам не тільки зовнішнім, але й 

внутрішнім. Фільм «Захар Беркут» знайшов глибокий відгук серед студентів, які 

побачили багато аналогій між подіями давно минулими та сьогоденням.  

Також нами було запропоновано студентам інтелектуальну картину 

режисера Юрія Іллєнка – легендарну стрічку «Білий птах з чорною ознакою». Як 

завжди, у вступному слові ми пояснили, чому саме цей фільм було обрано для 

перегляду. Насамперед тому, що порушені у ньому проблеми сьогодні звучать 

особливо гостро й надзвичайно актуально. Акцентували на тому, що свого часу 

«Білий птах...» демонструвався у численних закордонних кінозалах, завоював 

безліч премій і міжнародних нагород, його подивилися більше 70 мільйонів 

людей у всьому світі, але, на жаль, нам, українцям, доступ до цього фільму 

тривалий час був обмежений. Ми поєднали розповідь про особливості 

поетичного кіно з темою фільму, а також пояснили основну ідею та символіку 
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цієї кінострічки, кожен кадр якої несе інтелектуальне навантаження. 

Переконалися, що глядачі змогли побачити ту глибину, яка на перший погляд 

залишається непоміченою для непідготовленої людини.  

Фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» по праву належить до 

культових світових кіношедеврів, який теж ми запропонували до обговорення 

на кінолекторії. Нами було підкреслено, що для історії України час, коли 

вийшов цей фільм, особливий. Це був період шістдесятництва. Час 

непередбачуваний, час цікавий, і разом з тим дуже непростий. Шістдесяті роки 

в колишньому радянському суспільстві інколи називали святом, яке не 

відбулося. Неправда, відбулося. То було свято визволення від тотального 

страху і тотальної брехні. Прийшли молоді митці і з зухвалістю, притаманною 

тільки молодим, заявили, що людина – аж ніяк не гвинтик суспільного 

механізму, а таїна живого Всесвіту. То був справжній переворот у свідомості. 

Так реагувало наше мистецтво на зміну двох суспільних епох – сталінізму та 

відлиги. І на межі цих епох фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» 

став справжнім потрясінням для українців. А коли він вийшов за межі країни, – 

то і для світу.  

Пишаємося й тим, що фільм «Поводир» режисера Олеся Саніна ми 

запропонували до перегляду нашим студентам ще до виходу його на телеекран. 

У всіх нас він викликав незабутні враження, бо теж розкриває трагічну сторінку 

нашої історії. Мабуть, ні для кого не стало відкриттям, що 30-ті роки для 

України були надзвичайно складними – це був час важких випробувань і 

величезних втрат.  

Процес відродження української культури, що розгорнувся у 20-х рр., на 

жаль, був перерваний. Нещадних переслідувань зазнали кобзарі, яких 

американський вчений Роберт Конквест у книзі «Жнива скорботи» назвав 

«народними Гомерами» [1]. Їх розстрілювали на місці, без слідства та суду. А 

кобзу, ліру і бандуру оголошено «небезпечними елементами української 

культури» (про це йдеться у фільмі). Своїми думами і піснями кобзарі берегли 
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національну свідомість, постійно нагадували українцям, хто вони, чиїх батьків 

діти. І вже цим становили загрозу для нової влади.  

Переконані, що після перегляду фільму студенти змогли зробити 

правильні висновки і про ці події, і про усіх нас з вами - і в минулому, і 

сьогодні, і в майбутньому.  

Таким чином, можна стверджувати, що запроваджена нами в коледжі 

форма кінолекторію знайшла відгук в свідомості та в душі кожного, хто 

відвідав хоча б один захід.  

Аналізуючи проведення цих заходів, ми переконалися, що для студентів 

така форма була не тільки пізнавальною та цікавою, але й можливою для 

втілення ними у подальшій професійній діяльності. Багато хто з студентів-

випускників уже спробував провести подібний захід. 

Отже, як відомо, ступінь підготовки фахівця соціокультурної діяльності 

оцінюється його загальноосвітнім, культурним рівнем, громадянською 

позицією, тож випускники Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв 

ім. І.П.Котляревського зрозуміли, наскільки важливими можуть бути 

теоретичні знання з дисциплін «Історія української культури» та «Українська 

література» для практичного застосування у професійній діяльності.  

1. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2019.386 с. 
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Тулін В. І., Туліна Г. В.  

викладачі-методисти 

Канівський фаховий коледж культури і мистецтв» 

 

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ СФЕРИ ТА 

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ 

БАКАЛАВРІВ У КОЛЕДЖАХ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

«Пошук нових технологічних рішень і форм 

культурної й творчої діяльності заслуговує 

постійного заохочення, оскільки на доповнення до 

духовного розвитку, як свідчить історія розвитку 

націй, винаходи й твори культури є основними 

джерелами соціального та економічного розвитку 

людства».  

(Арпад Богш) 

Радикальні зміни в суспільстві, політичні та економічні реформи в 

Україні формують нові умови для розвитку національної культури, задоволення 

духовних інтересів, рекреативних потреб та участі людини у соціокультурній 

діяльності. На наших очах відбуваються кардинальні зміни у всіх сферах життя 

суспільства. Вони суттєво впливають на функціонування культурно-дозвіллєвої 

сфери, змінюють її зміст і специфіку, методику і технології організації дозвілля 

людей.  

Ситуація, що виникла, ставить перед коледжами культури і мистецтв 

необхідність пошуку і визначення чітких перспектив свого майбутнього. 

Вчасно зорієнтуватися у швидкоплинних змінах, сформувати прогресивний 

орієнтир змісту освіти та дати  студентам знання, вміння і навички, які 

забезпечать їм впевненість та успіх у професійній діяльності. Для коледжів, 

сьогодні, це найважливіше завдання.  
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Щоб зрозуміти, які зміни вносити в навчальні плани, програми, зміст і 

технології підготовки спеціалістів, важливо проаналізувати соціально-історичні 

та культурні умови існування і напрямки розвитку сучасного клубу. Необхідно 

критично переглянути практику дозвіллєвої діяльності, з’ясувати нові 

функціональні можливості клубних установ, в кінці кінців з’ясувати сучасне 

розуміння «клубу» і запити його потенційних відвідувачів. Специфіку 

функціонування культурно-дозвіллєвих закладів клубного типу та їх місце в 

сучасному просторі можна зрозуміти тільки на основі такого аналізу. 

Сьогодні уявлення про функції  закладів культури зовсім відмінні від тих, 

що були домінуючими протягом десятиліть і акцентували увагу на виховному 

потенціалі дозвілля. За висновками соціологів більшість відвідувачів 

розглядають клуб як центр культурно-дозвіллєвого та рекреаційного 

обслуговування. Клуб бачиться їм як місце, де отримують задоволення і 

радість, що співпадає з визначенням дозвілля американського письменника, 

доктора філософії Себастʼяно де Грація: «Дозвілля – це шлях до щастя і 

радощів».  

Запит на виховні функції клубу сьогодні мінімальний. Незначна група 

відвідувачів мають запит на розвиток своїх творчих здібностей. Саме це і 

впливає на необхідність трансформації культурно-дозвіллєвої сфери і 

діяльності клубів,а відповідно і змісту підготовки спеціалістів. Ми маємо 

якнайшвидше розв’язати такі суперечності:  

- невідповідність  між духовними інтересами, ціннісними орієнтаціями 

людей та реальним змістом роботи традиційного клубу; 

- між запитами людей і можливостями клубу їх задовольнити; 

- між стандартністю та консервативністю і потребою створення 

поліфункціонального культурно-дозвіллєвого комплексу здатного 

задовольнити різноманітні запити людей.  

Аналіз зазначених проблем, їх теоретичне обґрунтування  дозволяють 

зрозуміти соціальні функції  і значимість клубу в існуючій системі суспільних 

інститутів та внести зміни у зміст та технології підготовки фахівців.  
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Не дивлячись на значне зниження престижу клубу, зношеність 

матеріально-технічної бази більшості культурно-дозвіллєвих закладів клубного 

типу, клуб, у сільській місцевості, залишається єдиним місцем відпочинку, 

духовного розвитку та соціалізації особистості. Враховуючи соціальну 

значимість клубу та особливості культурно-дозвіллєвої сфери в сучасній 

Україні перед коледжами культури і мистецтв постає завдання сформувати 

принципово нову модель клубу. Бо саме коледжі і їх викладачі наближені до 

реальності. Організовуючи практику студентів вони бачать і розуміють 

необхідні зміни та можуть спрогнозувати і вибудувати модель сучасного клубу. 

Надія на науково-дослідні  інститути марна. Вони  далеко і відірвані від 

реальності. Їх епізодичні дослідження та прогнози не розкривають повну 

характеристику культурно-дозвіллєвих запитів людей.  

Зміна моделі клубу передбачає реформування системи управління та 

кадрового забезпечення фахівцями відповідної кваліфікації. Обставини, що 

склалися вимагають від коледжів системного і конструктивного осмислення 

теоретичних засад, практичного досвіду та інноваційних технологій підготовки 

спеціалістів. Це дозволить сформувати стратегію і тактику виходу коледжів 

культури і мистецтв із кризового становища, в якому вони опинилися. Важливо 

змінити не тільки назву і номер спеціальності, а й зміст та форми підготовки.  

Для сучасного періоду трансформації системи вищої освіти в Україні 

характерний пошук оптимізації: 

- мережі навчальних закладів; 

- переліку спеціальностей і спеціалізацій; 

- змісту і  структури підготовки фахівців та їх компетентностей. 

Темпи змін у системі державного управління вищими навчальними 

закладами поставили перед коледжами культури і мистецтв ряд проблем, 

вирішення яких забезпечить збереження коледжів у системі вищої освіти 

України. Головні із них: 

- розширення напрямків підготовки та обґрунтування концепції змісту; 
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- розробка типових навчальних планів і програм у розрізі нових 

спеціальностей та спеціалізацій; 

- формування бази методичного і дидактичного забезпечення 

навчального процесу; 

- узагальнення, удосконалення і поширення досвіду роботи окремих 

коледжів та викладачів; 

- організація обміну досвідом шляхом проведення конференцій 

семінарів та стажування в університетах, коледжах, успішних культурно-

дозвіллєвих центрах.  

Маємо діяти швидко і спільно. Без спільних зусиль вирішення проблеми 

існування коледжів культури і мистецтв  та визначення їх місця у системі вищої 

освіти України не можливо.  

1. Бертран Рассел. Завоевание счастья. Москва, 2015.-160с. 

2. Біленчук П. Д., Близнюк М. М., Кобилянський О. Л., Малій М.І., Пілюков Ю. О., 

Соболєв О. В. Електронна цивілізація: інноваційне майбутнє України.  Київ, 2018. -284с.  

3. Дячук В .П. Іміджологія. Соціокультурний вимір : навч. посіб. Київ, 2017. -307с.  

4. Зеленська Л. М. Суб’єкти сучасного ринку івент-послуг в Україні. Національні 

культури у глобалізаційному світі. Київ, 2017. 380с.  

5. Майкл Аргайл. Психология счастья. - Санкт-Петербург, 2003. -117с. 

6. Себастьян де Грация. О времени, роботе и досуге. – Нью-Йорк,1962.  

 

УДК 316.7:379.3 

Чутченко С.О. 

викладач 

Ніжинський коледж культури і мистецтв ім. Марії Заньковецької 

 

ЗАВДАННЯ НОВОГО УПРАВЛІНСЬКОГО МИСЛЕННЯ У 

СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Як би не змінювався світ, які б проблеми не поставали перед людиною, 

остання не може жити без використання, або напрацювання культурних 

цінностей. Культурні цінності оточують і формують нас. Усвідомлюємо ми це 
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чи ні, але продукти сфери культури присутні в нашому житті постійно, кожного 

дня. Але разом з тим, ми маємо різноманітні сфери соціокультурної діяльності 

зі своїми системами функціонування та управління. Ці галузі соціокультурної 

діяльності потребують постійного удосконалення, особливо у їхньому процесі 

управління  

Серед дослідників даної проблематики можемо назвати Бриль М. М., 

Дудар Т.Г., Россошанську О. В. та інші. Але чому ми знову і знову піднімаємо 

цю тему? Чому ми говоримо про якесь нове управлінське мислення? Тому що 

світ не стоїть на місці. І державна політика у галузі культури, і сама сфера 

соціокультурної діяльності розвивається, взаємодіє, удосконалюється і 

трансформується. Зрештою, це є вимогою ринку праці. 

Сьогодні більшість проблем, з якими стикається керівник у сфері 

культури, не схожі на ті, які були вчора. Можна з впевненістю сказати, що 

керівники, які думають про вирішення актуальних сьогоднішніх, а особливо 

завтрашніх проблем вже зараз, мають можливість підготуватися до цього, а 

також створити умови для їх вирішення і засвоєння результату. Багато граней 

сучасної професійної поведінки сьогодні актуалізуються навколо 

індивідуального розвитку і досягнення відповідних компетентностей. Тому 

наразі відчутно спостерігається важливість сформувати актуальні вектори 

управлінського мислення в соціокультурній діяльності. Звичайно, що серед 

фахівців, на яких покладається завдання мислити і діяти відповідно до вимог 

часу, ми називаємо керівників, їх заступників, радників та керівників 

підрозділів. Сучасний професійний керівник у сфері культури повинен мати 

таку кваліфікацію, яка забезпечить організацію актуальними та інноваційними 

цілями, а також всім необхідним для їх реалізації. А, з іншого боку, ті послуги, 

той продукт, який пропонується споживачам в результаті соціокультурної 

діяльності, повинен бути потрібним, актуальним і корисним. Для цього 

управлінцю потрібно враховувати різноманітні інноваційні, економічні, 

наукові, технічні, соціальні, психологічні, можливо, і релігійні аспекти в 

управлінні. Якщо це все максимально враховано, то такого управлінця ми 
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називаємо успішним менеджером. Успішним менеджером можна народитися, 

але удосконалити свої уміння та навички і сформувати відповідні компетенції 

ми зможемо у відповідному навчальному закладі. Така ситуація висуває певні  

вимоги  до навчальних закладів,  які  впливають на формування  якостей  

особистостей  майбутніх  менеджерів,  пов’язаних з їх підготовкою до 

управління в професійному житті [1, с. 43]. 

Поняття «Соціокультурна діяльність» складається з двох аспектів: 

культурного і соціального. Таким чином, і робота проводиться як культурна, 

так і соціальна. Культурна діяльність, згідно Закону України про культуру 

визначається як творча, господарська, наукова, бібліотечна, інформаційна,, 

музейна, освітня, культурно-дозвільна та розважальна діяльність, спрямована 

на створення, тиражування, розповсюдження, демонстрування, популяризацію, 

збереження і використання культурних благ та культурних цінностей для 

задоволення культурних потреб громадян [2]. 

Соціальна робота – галузь наукових знань, академічна дисципліна та 

професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої 

допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює 

їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації 

громадянських прав, запобігає соціальному виключенню [3, с. 17]. 

Таким чином, соціокультурна діяльність – це певна система дій людини, 

групи людей, або державної політики в галузі культури, що визначає методи і 

засоби реалізації цих дій. Що важливо, в цей процес має керуватися певним 

законодавством, та соціальними інститутами з активним залученням людини в 

цей процес. 

Менеджер, тобто керівник соціокультурної сфери, задля ефективної і 

продуктивної праці має ефективно і продуктивно мислити та діяти, як 

зазначено вище, і в яких саме аспектах. До загальних здібностей керівника ми 

відносимо: практичність розуму, комунікативність, глибина розуму, 

ініціативність, наполегливість, самовитримка, працездатність, уважність, 

організованість, самостійність у прийняті рішень, уміння самому знаходити 
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шляхи виконання завдань, брати на себе виконавську відповідальність [4, с. 12 

– 13]. Ці всі здібності досягаються відповідним мисленням. 

Отже, перше на що ми звертаємо увагу, – це інноваційність, нова ідея, 

новітній продукт. Саме інноваційне управління є засобом, ціллю і кінцевим 

результатом інноваційної діяльності. Інновація обов’язково враховує 

економічні, наукові і технічні аспекти, як результат системної діяльності, 

спрямованої на реалізацію досягнень та їх удосконалень.  

Соціальний аспект в управління спрямований на впорядкування та 

узгодження колективних дій людей для досягнення мети, яка стоїть перед 

ними. Управління з урахуванням психологічного аспекту спрямовує діяльність, 

до створення ефективного середовища для праці колективу. Це процес 

взаємодії керівника з іншими людьми щодо забезпечення активної 

скоординованої участі усіх у досягненні поставленої мети. Об'єктивна 

необхідність нового управлінського мислення у розвитку управління в 

соціальній сфері з урахуванням також психологічного аспекту обумовлена 

суспільним характером праці. 

Релігійний аспект в процесі управління, комунікації всього колективу 

соціокультурної діяльності має подвійне значення. Перше, релігія як предмет 

дослідження, і друге – це наявні релігійні цінності суспільства, колективу. 

Таким чином, завдання нового управлінського мислення – це постійне 

удосконалення, прагнення і досягнення цілі, поставленої мети. Особливо це 

актуально і важливо у соціокультурній діяльності, де соціальне і культурне 

настільки споріднене з життям людини, що стало невід’ємним елементом 

самого життя людини.  

1. Бриль М. М. Менеджер соціокультурної діяльності як суб’єкт інновацій. Вісник 

Київського національного університету культури і мистецтв Серія Менеджмент 

соціокультурної діяльності. 2018. Вересень. С. 41 – 52. 

2. Закон України 2778 – VI  «Про культуру», від 14.12.2010 р. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text 

3. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність: навчальний посібник. Суми, 2015. 122 с. 

4. Несин Н. Г. Професійна компетентність керівника навчального закладу. Відкритий 

урок. 2010. № 11. С. 12–13.  



88 

 

УДК 811.111 

Шляхтун Н.Г. 

викладач іноземної мови, 1 категорія,  

Тульчинський фаховий коледж культури 

 

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ – ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО 

ЗРОСТАННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 

Знання однієї мови дозволяє увійти в коридор життя, знання двох мов – 

відкриває вам усі двері у цьому коридорі. (Франк Сміт) 

Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де 

спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації 

набуває все більшого значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий, 

бо перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто володіє 

мовами, володіє світом. 

Загалом людина, яка володіє мовами – різнобічно розвинута особистість, 

володіє кращими здібностями до вивчення нового, вільніша та більш впевнена 

у спілкуванні з людьми. 

Знання мови сприяє розвитку розумового потенціалу, розширенню 

світогляду, професійному зростанню, повазі й визнанню серед друзів і колег. 

До найбільш же сильних мотивуючих факторів, які спонукають людину 

приступити до вивчення англійської мови, можна віднести: 

1. Успішне просування по кар’єрних сходах. Адже працівник, який 

володіє іноземною мовою, цінується набагато вище. Відповідно, шанси 

отримати більш високу посаду значно зростають. До того ж є можливість 

улаштуватись на роботу в іноземну компанію або сміливо вирушати працювати 

за кордон. 

Володіння англійською дозволяє вести листування та переговори з 

іноземними партнерами, писати наукові праці, статті та публікуватися у 

закордонних виданнях, що також істотно підвищує кар’єрні перспективи. 
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2. Можливість навчатися за кордоном. Знаючи мову, можна 

спробувати свої сили і вступити до іноземного університету або ж пройти 

стажування за своєю спеціальністю за кордоном. 

3. Необмежений доступ до інформації. Англійська мова – це 

міжнародний засіб спілкування, тому що саме нею проходить більшість 

міжнаціональних конференцій, форумів, семінарів, видається величезна 

кількість технічної та наукової літератури. За даними «Вікіпедії », більше 50% 

усієї інформації, розміщеної в Інтернеті, опубліковано саме англійською, що 

відкриває величезні можливості з вивчення більш цікавої тематики. 

4. Задоволення власних амбіцій і прагнення до саморозвитку. Успішне 

освоєння англійської мови - це відмінна можливість продемонструвати 

наполегливість у досягненні поставленої мети, а також власні інтелектуальні 

здібності. Вивчення будь-якої мови є й чудовим тренуванням пам’яті, що в 

подальшому дозволяє легше засвоювати будь-який матеріал. 

5. Відсутність мовного бар’єра під час подорожей, адже англійську в 

якості рідної використовують понад 400 млн. осіб, ще близько 1 млрд. вільно 

нею розмовляють. Англійська мова використовується в усіх готелях світу, 

аеропортах, на вокзалах, у великих музеях, тому її знання автоматично вирішує 

численні проблеми, з якими може зіткнутись турист під час подорожі. Знання 

англійської призводить до стирання культурних і національних кордонів, бо 

людина починає відчувати себе громадянином світу й може легко вступати в 

контакт із представниками інших народів. 

6. Наявність родичів або друзів за кордоном є чудовою мотивацією 

для вивчення англійської, адже це дозволяє не втрачати родинні та дружні 

зв’язки, а також не відчувати проблем у спілкуванні з новим членом сім'ї. Крім 

того, наявність у сім'ї іноземця, який володіє англійською, сприяє вивченню 

культури та традицій його країни, а зробити це без знання мови практично 

неможливо. 

7. Можливість насолоджуватися творами мистецтва в оригіналі 

(книги, пісні, фільми, вистави тощо), адже відомо, що при перекладі з іноземної 
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мови перекладач інтерпретує твір по-своєму. А перегляд фільмів англійською 

дозволяє не тільки оцінити видовищність картини та її сюжет, а й отримати 

задоволення від гри акторів, яка повністю втрачається при дубляжі. 

8. Допомога своїм дітям при вивченні англійської мови. Знання мови 

та її постійне вживання в домашніх умовах значно полегшує процес її вивчення 

дітьми, оскільки навчання буде проходити у природних умовах і без будь-якого 

примусу. У перспективі ж вдасться заощадити значні фінансові кошти, які в 

подальшому довелось б витратити на репетиторів чи курси вивчення 

англійської. 

Тому, на допомогу користувачам у вивченні іноземних мов в бібліотеках 

створені центри європейської інформації, відділи документів іноземними 

мовами, сектор інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку». 

Ресурсно-інформаційний центр «Вікно в Америку» відкритий у 

Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці у відділі літератури 

іноземними мовами за фінансової підтримки Посольства США в Україні. 

Метою Центру є надання актуальної інформації про США та поповнення 

фондів бібліотек англомовними виданнями. Місія Центру полягає в сприянні 

взаєморозумінню між США та Україною. Це досягається шляхом надання 

інформації про США: їхню історію, уряд, суспільство, забезпечення доступу до 

ресурсів Інтернету. Вони також інформують про американські програми 

допомоги та обміну. 

Центр пропонує своїм відвідувачам DVD диски, компакт-диски, 

відеокасети та книги, тематично пов’язані з США. Запропоновані ресурси 

охоплюють майже всі аспекти життя США, американської культури. Надається 

вільний доступ до матеріалів, представлених у Центрі. Кожен відвідувач також 

може скопіювати інформацію з друкованих джерел. 

У Центрі є великий набір інформаційних компакт-дисків різних тематик: 

- Історія; 

- Суспільно-політичні CD-ROM; 

- Енциклопедії; 
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- Освіта. 

Історія США неможлива без людей, які творили, підтримували, 

вдосконалювали цю країну. Це Президенти Америки, які були невід’ємною 

частиною Сполучених Штатів, її історичного минулого, та які і сьогодні 

продовжують керувати державою. 

«USA Presidents» (Президенти США) – це повна, вичерпна інформація 

про всіх Президентів країни (портрети і біографії, запис голосів Президентів 

ХХ століття від Теодора Рузвельта до Біла Клінтона, промови від Джорджа 

Вашингтона, Томаса Джеферсона та Абрама Лінкольна, символи президентів). 

Окрім цього, подані портрети , біографічні дані перших леді – дружин 

Президентів. Також представлена чудова можливість перевірити свої знання 

щодо володіння вірною інформацією стосовно кожного Президента шляхом 

гри, яка запропонована на даному диску.  

«American Vista Atlas» (Американський Атлас) презентує цікаву та 

пізнавальну інформацію про США. Даний CD-ROM включає: 

- Політичні, топографічні і тематичні карти для кожного штату; 

- більше, ніж 600 кольорових фотознімків, на яких зображені пейзажі та 

люди Америки; 

- приклади регіональних діалектів; 

- багатство історичної інформації, включаючи документи, карти та 

музику; 

- інша корисна інформація. 

Як відомо, на протязі багатьох років енциклопедії вважаються тією 

скарбницею, яка вміщує максимум інформації на різну тематику. Зовсім 

недавно ми мали лише друкований варіант енциклопедій, а сьогодні у нас є 

можливість скористатися цією інформацією на електронних носіях. 

«2003 Grolier Multimedia Encyclopedia» (Мультимедійна Енциклопедія) – 

це CD-ROM, на якому представлені статті трьох рівнів складності, атлас, 

словник, тезаурус та багато іншої корисної інформації пізнавального та 

навчального характеру. 
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Освіта була, є і буде важливим аспектом в житті кожної людини. На 

сучасному етапі розвитку суспільства значну роль відіграє міжнародна освіта. 

Але для того, щоб навчатися за кордоном потрібно знати мову тієї країни, де є 

бажання навчатися. Тому вивчення іноземної мови – це дійсно дуже необхідно 

в час розвитку тісних відносин з зарубіжними країнами і бібліотеки 

допомагають в цьому. 

Чудовий CD-ROM «How to Prepare for the TOEFL» (Як підготуватись до 

TOEFL) – це один з найкращих варіантів вдосконалити свої навики з 

англійської мови та отримати можливість поїздки в США на навчання. Як 

відомо, є спеціальний екзамен TOEFL, який складають всі бажаючі потрапити в 

Америку. Даний CD-ROM якраз і включає питання і відповіді про екзамен 

TOEFL, практичні вправи та вісім видів тестів подібних до тих, які мають місце 

при складанні цього екзамену. 

Інформаційний центр «Вікно в Америку» пропонує і відео-колекцію 

американських фільмів різного жанру. 

1. Історичні фільми. 

2. Наукова драма. 

3. Документальний фільм про американські смаки. 

4. Мелодрама. 

5. Комедія. 

6. Фантастична сага «Star Wars» (Зіркові війни). 

Характеризуючи історичні фільми, важко виділити серед них найкращі, 

тому що кожна історична подія має свою особливість. Та все ж хочеться 

зосередити увагу на серії відеокасет Freedom (A History of US) / 

(Свобода/Історія США), представлена глядачеві Філіпом Кюнхардтом ІІІ, Ненсі 

Сейнер та Пітером Кюнхардтом. Дана серія включає вісім відеокасет, кожна з 

яких складається з 2-х епізодів. Кожен епізод, в свою чергу, це певний 

історичний період в житті американців: як все починалося і до подій 

сьогодення, не обминаючи і жахливий теракт, який мав місце 11 вересня 

2001року. 
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«Race for the Super Bomb» (Гонитва за Супербомбою»). Цей визначний 

фільм Томаса Ота демонструє боротьбу за створення зброї, яка могла б спасти 

світ від руйнівної війни – чи спонукати до знищення. 

«United Tastes of America». Присвятивши своє життя вивченню різних 

кухонь світу і зібравши різні рецепти з приготування їжі, Дорінда Хафнер 

висвітлює цікаву інформацію з приводу цього у фільмі Девіда Пресвіла, Кесі 

Фарел та Нікола Колтона « Єдині смаки Америки». Фільм складається з 2-х 

відеокасет. Перша з них включає: Італійсько-Американські смаки. Друга 

відеокасета складається з наступних частин: Африкансько-Американські 

Смаки; Кеджунські; Німецько-Американські; Рідні Американські. Справжній 

Melting Pot! 

«The Star» (Зірка) – це дослідження взаємозв’язку між «голлівудським 

стилем» як форми мистецтва та комунікативною системою. Перегляд 

ілюстрований сценами відомих кінокартин, охоплюючи більше, ніж 

півстоліття. Дана картина досліджує ті явища, які сприяли появі голлівудської 

золотої епохи. Актори і режисери прослідковують «концепцію зірки». 

«Romantic Comedy» («Романтична Комедія»). У даному фільмі Мартін 

Скорсіз й інші визначні актори досліджують «Царство» зла. Ця комедія 

приносить насолоду всім поколінням глядачів. 

Налагоджено зв’язки з випускниками програми ім. Фулбрайта в Україні – 

найбільш відомої у світі програми наукових обмінів США.   

1. Васильцова І. Вчимося із задоволенням та користю. Іноземні мови в навчальних 

закладах. 2005. № 3. С.14-19. 

2. Роль лінгвокраїнознавчого аспекту при навчанні англійської мови студентів 

вищих навчальних закладів. Мовні універсалії у міжкультурній комунікації : матеріали ІІ 

науково-практичного семінару. Луцьк. 2012. С.150-153. URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/153578914.pdf  

3. Мороз Л.В., Пашко О.І. Соціокультурний аспект у вивченні іноземної мови як 

чинник розвиваючого навчання.  URL: http://eprints.zu.edu.ua/3134/1/8_46.pdf  
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СЕКЦІЯ 2. ЗАСТОСУВАННЯ АКТУАЛЬНИХ МЕТОДИК ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІН МУЗИЧНО-

ТЕОРЕТИЧНОГО, ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-

ВИКОНАВСЬКОГО ЦИКЛІВ 

 

УДК 37.091.33: 78.07 

Березенко О.М. 

викладач-методист  

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського 

 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ХОРОВА ЛІТЕРАТУРА» 

Однією з актуальних проблем та необхідною умовою для покращення 

навчання з дисципліни «Хорова література» на сучасному етапі є впровадження 

методики, яка б ефективно розкривала потенціал студентів, сприяла 

підвищенню мотивації до вивчення дисципліни, активізувала їхню пізнавальну 

діяльність, спонукала до творчого пошуку та самовдосконалення. У наш час усе 

більш ефективним стає використання новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), що є однією з перспективних платформ для розвитку сучасної 

системи дистанційної освіти, електронного навчання (e-learning), мобільного 

навчання (m-learning). Вони відкривають студентам доступ до нетрадиційних 

джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, сприяють 

розвитку логіки мислення, розширенню їх кругозору та ознайомлюють з 

кращими зразками української та світової хорової музики. Засвоєння 

навчальної дисципліни «Хорова література» під час дистанційного навчання 

здійснюється в електронній формі. Використовується методика, що поєднує 

дистанційну форму навчання – онлайн із заняттями в аудиторії коледжу та 

самостійною роботою. На платформі (сервіс) Google Meet проводяться 

відеоконференції групових занять.  Кожен студент має методичне забезпечення 
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з самостійної роботи та семінарських занять. Рівень навчальних досягнень 

студентів оцінюється в програмі itsquiz  виконанням тестових завдань з кожної 

теми. На електронну пошту в програмі itsquiz надсилається лекційний матеріал 

для самостійного опрацювання. У Viber створена група  «Хорова література»  

для консультування студентів денної та заочної форми навчання. З кожним 

студентом налагоджений зв'язок для спілкування. Тому актуальним і методично 

обґрунтованим є використання ІКТ на заняттях хорової літератури.  

Теоретичну базу досвіду складають дослідження з історії музики 

(Л.Кияновська, Т.Гуменюк), роботи, у яких аналізується творчий процес 

композитора (Н.Савицька, В.Степурко) [1]. Аналіз наукових джерел дає 

можливість констатувати значну увагу науковців та педагогів до питання 

методики викладання дисципліни із використанням комп’ютерних технологій, 

завдяки яким можна отримати будь-яку необхідну інформацію. Теоретичні 

основи впровадження  нових інформаційно-комп’ютерних технологій у 

навчальний процес розглядаються у працях М. Жалдака, В.Зінченка, 

В.Петрушина [2].  

Новаційна значущість мого досвіду роботи передусім простежується у 

характері взаємовідносин викладача та студента. По-перше, на заняттях 

створюється особлива атмосфера взаємодовіри та взаємоповаги. По-друге, є 

захоплення спільною творчою діяльністю. Я як викладач співпрацюю зі 

студентами навчаючись і самовдосконалюючись разом з ними. Тільки таким 

чином можливо забезпечити реалізацію набутих знань, умінь, навичок та 

отримати конкретний результат.  

Підготовка студента коледжу – складне та комплексне питання й вимагає 

такої організації навчального процесу, яка б забезпечила оволодіння  

глибокими знаннями та практичними вміннями з цілого комплексу дисциплін. І 

тому велика увага в навчальному процесі відводиться дисциплінам практичного 

спрямування, зокрема методиці викладання хорової літератури. 

Навчальний процес із дисципліни  здійснюється за такими формами: навчальні 

заняття, контрольні заходи, самостійна робота студентів. Основними видами 
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занять є лекція, практичні та семінарські практикуми. Теоретичний матеріал 

структурований за навчальними модулями. Семінарське заняття дає 

можливість не тільки контролювати ступінь засвоєння матеріалу з певного 

змістового модуля, але й розвивати здатність до самостійного опанування тем 

курсу, виробляти логічність, майстерність усного викладу, уміння дискутувати, 

робити аргументовані висновки. Створено комплекс навчально-методичного 

забезпечення діагностики  рівня навчальних досягнень студентів; розроблено 

методичні рекомендації студентам з підготовки до семінарських занять. 

Контрольні заходи: іспит, контрольні тестові завдання, перевірка якості 

виконання завдань до самостійної роботи. 

У контексті сучасних вимог до вищої освіти особливого значення набуває 

самостійна робота студента. Вона передбачає підготовку студентом 

визначених викладачем завдань з даної теми змістового модуля. 

Теми щодо самостійного вивчення базуються на знаннях, отриманих 

студентами з навчальних дисциплін хорового циклу. За допомогою тем для 

самостійної роботи студенти можуть більш якісно підготуватися до аудиторних 

занять, глибше засвоїти матеріал з навчальної дисципліни, ознайомитися з 

кращими зразками української та світової хорової літератури.  

Дидактичною метою завдань до самостійної роботи є 

- закріплення і систематизація знань, набутих під час аудиторних занять; 

- самостійне опанування новим навчальним матеріалом; 

- уміння застосовувати одержану інформацію в практичній діяльності без 

допомоги викладача.  

Про організацію самостійної роботи, яка б сприяла розвитку розумових 

здібностей, писали і визначні педагоги, зокрема К.Ушинський, М.Бунаков, 

В.Вахтеров та інші. Так, Б.Єсипов стверджує, що самостійна  – це така робота, 

яка виконується без участі викладача, за його завданням. 

За браком часу на заняттях в аудиторії і необхідністю глибшого вивчення 

перлин хорового мистецтва студентам пропонується прослуховування хорових 

концертів, хорових сцен з опер, обробок народних пісень у позааудиторний час.  
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У процесі засвоєння музичних творів відбувається становлення 

майбутнього фахівця як суб'єкта художньої взаємодії, який засвоює знання, 

набуває практичні вміння й навички, збагачуючи професійну готовність до 

роботи. Навчання з дисципліни сприяє розвитку в студента таких компонентів 

музичної освіченості: інформаційний (знання найкращих зразків музично-

пісенної спадщини українського народу, кращих творів вітчизняних та 

зарубіжних класиків, уявлення про стилі, жанри, форми музики) й операційний 

(уміння аналізувати музичні твори).  

При вирішенні поставлених завдань на заняттях із дисципліни я 

використовую такі методи: наочно-слуховий (демонстрування відео-та 

звукозаписів, ілюстрування музичних творів, фрагментів з них, що впливає на 

процес засвоєння та запам’ятовування матеріалу  і є не тільки доречним, а й 

обов'язковим); метод стимулювання сприяє загостренню уваги студентів, 

зацікавлюючи їх доробком композитора, характером твору. Зацікавлюючи 

музикою, використовую ситуацію успіху, що найбільш продуктивно впливає на 

мотивацію навчальної діяльності студентів. З метою активізації навчального 

процесу використовую такі форми і методи проведення занять: створення 

«проблемних ситуацій» на заняттях, використання різноманітних наочних 

посібників (портрети композиторів, ілюстрації творів, застосовую технічні 

засоби навчання, доручаю окремим студентам виступати на лекціях-концертах). 

Створено комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи 

студентів денної та заочної форми навчання. Розроблена структура завдань до 

самостійної роботи та  методичні рекомендації студентам із підготовки до 

самостійної роботи.  

Щодо методів контролю знань, умінь та навичок використовую різні 

прийоми опитувань, методи та засоби. Упроваджую в навчальний процес 

комп’ютерне тестування, що визначає рівень якості знань і вмінь студентів за 

допомогою тестових завдань. Це допомагає студентам критично оцінити якість 

власних навчальних досягнень, а викладачу дозволяє отримати інформацію про 

рівень засвоєння студентами навчального матеріалу. Актуальність 
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комп’ютерного тестування пояснюється безперечними перевагами перед 

іншими традиційними формами контролю і є найбільш об’єктивним видом 

тестування. Воно проводиться за допомогою програми It’s quiz, що сама 

підраховує набрану кількість балів і виставляє оцінку на різних етапах 

вивчення дисципліни під час поточного, модульного та семестрового контролю. 

За допомогою менеджера звуків забезпечується використання у тесті звукових 

фрагментів (уривків музичних творів). Для оцінки знань студентів я 

використовую прийом опитування «за ланцюгом». На етапі закріплення теми 

проводиться самодіагностика.  

Серед головних дидактичних функцій, що використовую в навчальному 

процесі, зазначаються такі:  

тренувальна (самодіагностика) – коли студенти мають можливість 

самостійно  тренуватися, перевірити свій рівень знань та вмінь із певної теми; 

діагностична – викладач має змогу швидко здійснити контроль та 

з'ясувати рівень засвоєння навчальної теми студентами.  

За період своєї роботи маю можливість узагальнити набуте на заняттях, 

розкриваючи власний педагогічний доробок. 

Необхідним і обов'язковим із дисципліни «Хорова література» є 

засвоєння музичного матеріалу. Вважаю, що ефективніше сприймається 

теоретичний матеріал, що підкріплений ілюстративно. Такий метод сприяє 

кращому засвоєнню конкретних тем.  

Використання ІКТ дозволяє надати студентам навчальний матеріал у 

найбільш компактному і зручному для сприйняття, економному за часом 

вигляді. З цією метою я використовую: 

- презентації, що дозволяє ілюструвати розповідь, зробити заняття 

наочним та цікавим; 

- фрагменти фільмів (художніх, документальних про життя і творчість 

композиторів); 

- освітні ресурси мережі інтернет (для пошуку газетних і журнальних 

статей, наукових публікацій, телевізійних передач).  
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Застосування вказаних форм роботи дозволяє не тільки створити умови 

для економії часу, а й дає змогу поєднувати форми: розповідь викладача, робота 

з матеріалами до семінарських занять та самостійної роботи. 

Як результат застосування знань із дисципліни є залучення студентів до 

підготовки та проведення лекції-концерту «Солов'їні сини України» за 

творчістю Георгія та Платона Майбород; літературно-музичної композиції 

«Сонце української музики» до 175-ї річниці від дня народження М.В.Лисенка.  

Критерієм ефективності знань є навички, набуті студентами під час 

застосування комп’ютерних технологій, що формують позитивне ставлення до 

предмету, долають бар'єр боязливості. Вони сприяють засвоєнню значно 

більшої кількості матеріалу, ніж при традиційному навчанні.  

Висновки: У наш час в навчальному процесі відбуваються зміни. 

Постійний розвиток науки спонукає до модернізації традиційних форм 

запроваджуючи сучасні технології, що з кожним днем стають необхідними. 

Використання сучасних технологій створює умови для розвитку активної 

діяльності студентів, пробуджує в них інтерес до знань, спонукає самостійно 

мислити. Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-

виховного процесу має бути студент. Від його творчої активності на занятті, 

уміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, спілкуватися з 

викладачем, студентами залежить успіх в опануванні програмового матеріалу. 

Умови сучасності спонукають викладачів шукати нові методи, прийоми та 

форми роботи зі студентами. І тому потрібно змінювати підхід та інструменти 

впливу, щоб досягати потрібного результату. Але ці зміни повинні базуватися 

на досвіді минулих поколінь. Цінним дороговказом у роботі завжди будуть для 

мене слова В.О.Сухомлинського про педагога: «Це робота серця і нервів, це 

буквально щоденна і погодинна витрата величезних душевних сил. Наша праця 

– це повсякчасна зміна ситуації, що викликає то посилене збудження, то 

гальмування» [4].  

1. Лобач О.О.Моделювання музично-комунікативних ситуацій. Теорія і методика 

мистецької освіти : зб. наук. праць / [ред. колегія О.П.Щолокова та ін.]. Вип.2. Київ, 2001. 
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2. Ставицька І. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті : тези доповідей на 

науково-практичній онлайн-конференції. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/node//1103. 

3. Столярчук Л. Використання комп’ютерних технологій на уроках музики. URL: 

http://intconf.orge/stolyarchuk–li-vikoristannya-kompyuternih-tihnologiy-na-urohahmuziki/   

4. Сухомлинський В.О.Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. 

Вибрані твори: В 5-ти т.- Київ., 1976. 
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Даниленко А. А. 

викладач, спеціаліст другої категорії 

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І .П. Котляревського 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ НА ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТТЯХ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ 

Одним із шляхів активізації виконавської хорової майстерності студентів 

є міждисциплінарні зв’язки споріднених предметів з дисципліною «основи 

диригування», на яких формується здатність до продуктивного вирішення 

учбових проблем. [1,с.57]. 

Одним із чинників формування виконавської майстерності є дворівневий 

характер навчання, що включає: а) оволодіння студентом хоровою партитурою 

(спів партій, гра хорової партитури на інструменті); б) хормейстерський аналіз 

твору. Міжпредметні зв`язки з дисциплін «Сольфеджіо», «Основи  диригування 

та читання хорових партитур», «Хорознавства», «Народної музичної 

творчості», «Фортепіано», «Основи гармонії та аналізу музичних творів». 

«Музичної літератури», тощо, сприяють процесу формування виконавської 

майстерності, вмінь та навичок роботи з хоровою партитурою. [4, с. 270]. 

Глибоке осмислення партитури твору, значущості, взаємозалежності 

диригування та співу сприяють технічній та якісній звучності хору. 
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Процес спілкування з «уявним» хоровим колективом має відбуватися як 

діалог вияву стилістичних композиторських особливостей, студента-фахівця де 

сплітаються емоційний досвід , різноманітні відчуття , внутрішні діалоги.  

Робота з курсовим хором виступає оптимальною специфічно-

зорієнтованою формою художньо-естетичного спілкування і спрямовується на 

формування здатності до виховання спеціальних здібностей, диригентської 

техніки, артистизму у цілому, тобто проявленню всіх елементів художнього 

виконавства. Диригування хорової партитури з уявним хором « під рояль», 

передбачає процес екстеорізації внутрішньо емоційного стану в зовнішній – 

візуальний стан у вигляді сукупності мімічних, пантомімічних та мануальних 

рухів, які супроводжують гру, сприяють переродженню артистичності 

поведінки за методом «мануального проспівування» інструментальної 

звучності.  

При управлінні грою концертмейстера, головним завданням студента – 

диригента є фіксація уваги на характері диригентського жесту, тобто поєднання 

навчальних завдань та диригентських вмінь, які спрямовані на відтворення 

хорової звучності інструмента (уявного хору).  

У процесі хорової підготовки майбутнього диригента – фахівця важливу 

роль відіграє  підготовка до практики роботи з хоровим колективом. Навчання 

студентів на старших курсах з фаху – є своєрідним перехідним етапом до 

самостійної професійної діяльності.  

Технологічна практика з хорового диригування передбачає роботу з 

хором. Курсовий хор – це пробний тренувальний етап, що потребує певного 

комплексу знань, методів і прийомів хормейстерської роботи з співаючими у 

хорі, вміння створювати творчу атмосферу у процесі вокально-хорової роботи. 

Задачами курсового хору є:  

а) оволодіння методикою роботи з хоровим колективом;  

б) набуття досвіду хормейстерської роботи; 

в) набуття вмінь виконавської майстерності хорової роботи.  
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Ефективному вирішенню практичних завдань хорової роботи на 

курсовому хорі має сприяти навчальний план, що відображає: а) загальні 

відомості про хорове заняття; б) організацію хорового заняття; в) методичну 

спрямованість хорового заняття; г) зміст; д) методику проведення хорового 

заняття (постановка цілей хорового заняття, поетапність вокально-хорової 

роботи, використання принципів та методів навчання, дотримання єдиних 

вимог на всіх етапах хорової роботи; е) майстерність роботи з хором. [8,c.6]. 

Ефективність виконання навчального плану використання міжпредметних 

зв’язків на курсовому хорі залежить від здатності студентів поєднати 

професійні здібності, професійні можливості та навчальний досвід в їх 

практичному застосуванні у межах міжпредметних зв’язків.  

Перший етап роботи з хором передбачає ознайомлення та сприйняття 

матеріалу, що включає  наочний та мовний методи навчання. Вимоги до 

студентів: виразний показ твору, емоційність та образність мови, змістовність 

музичної бесіди. Мета – розбудити інтерес виконавців до хорового твору. 

Другий етап включає практичний метод. Студенти під час розучування 

твору опановують необхідними навичками хорового виконавства. Вимоги до 

студентів: реалізація комунікативного впливу (діалогічне та монологічне 

спілкування), підтримання інтересу до музичного твору, використання 

комбінованих завдань для формування вокально-хорових вмінь, зв'язок з 

іншими видами музичної діяльності, тощо. 

На третьому етапі роботи з хором  ставляться творчі завдання – художнє 

оформлення твору (музичний супровід, виразна артикуляція, артистизм). 

Вимоги до студентів: реалізація комунікативного впливу (різні види 

спілкування, виховання єдиної психолого-біологічної основи музичного 

розвитку співаючих – уваги, пам’яті, сприйняття, розуміння, мислення).  

Одним з дієвих засобів втілення результатів формування диригентської 

майстерності студентів є правильно побудована діагностика фахової 

майстерності на основі теоретико-практичних досліджень В.Андреєвої, 

Л.Безбородової, А. Козир, М. Лазарева та ін.  
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Успішність навчання залежить від діагностичних вмінь, зокрема 

самодіагностики студентів. Щоб самодіагностика була якомога вірніша 

необхідно знати:  

1) Чи розуміє студент необхідність використання навичок  та вмінь 

диригентської  хорової майстерності?;  

2) Чи має студент задоволення від творчого процесу в роботі з хором?  

3) Чи важливо знати результати проведеної роботи? 

Самостійна робота хормейстера до хорової роботи неможлива без 

проектування у методику навчання критеріїв оцінювання хорової роботи, а 

саме: 

- уміння формулювати навчальні завдання у відповідності до висунутої 

проблеми; 

- уміння скласти короткий та розгорнутий план хорового заняття (у 

цілому, на різних етапах розучування твору; 

- уміння скласти анотацію  на музичний твір, зробити самостійні усні та 

письмові висновки щодо одержаних результатів своєї роботи; 

- уміння налагодити взаємодію між диригентом і хористами 

- уміння використовувати елементи педагогічної майстерності у 

процесі хорової роботи; 

- досягнення емоційної виразності хорового твору виконавцями 

Самодіагностика рівня сформованності фахової майстерності студентів 

проводиться за наступними компонентами: якість використання  вмінь та 

навичок виконавської диригентської техніки (досконале знання хорової 

партитури, виразний диригентський жест, сукупність мовних, мімічних 

прийомів та засобів виконання, емоційність).  

Реалізація вмінь хорової роботи пов’язана зі спроможністю не тільки 

споживати, а й діяти, творити, втілювати в співацьку діяльність власні музичні 

переконання, своє творче бачення художнього образу, тобто бути творцем. 

Практична хорова діяльність в умовах індивідуалізації навчання на хоровому 

диригуванні та курсовому хорі має низку закономірностей: 
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- у ході індивідуального навчання спільними зусиллями педагогів та 

студентів здійснюється формування фахової майстерності; 

- формування диригентської майстерності в умовах практичної хорової 

діяльності на курсовому хорі сприймається як суб’єктивний досвід студентів, 

що визначає ступінь сформованості домінуючих професійних мотивів, потреб, 

ціннісних орієнтацій, професійних та креативно-інтерпретаційних вмінь. 

1. Даниленко А.А. Педагогічна майстерність учителя музики : збірник наук.-метод.. 

Суми, 2013. с. 284. Вип. 3. 

2. Заболотний І. П. Основи хорознавства : навч. посібник. Суми, 2006. 

3. Падалка Г.М. Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя музики. Теорія 

і методика мистецької освіти : збірник наук. праць. 2000. №1. с. 9-20. 

4. Лазарев М. О. Творча і духовна самореалізація особистості в навчальному закладі 

нового типу. Педагогічні науки : збірник наук. праць. Суми, 2000. 

 

УДК 377:781 

Кобзєв С.С, Кобзєва О. О., Таранник З. В. 

викладачі-методисти 

Харківський фаховий вищий коледж мистецтв 

 

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ-ХОРМЕЙСТЕРІВ НА ЗАНЯТТЯХ З НАЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ» 

В даній публікації розглядаються питання методики проведення занять з 

навчальної дисципліни «Навчальна практика зі спеціалізації», як однієї із 

ключових у циклі спеціальних дисциплін спеціалізації «Народне пісенне 

мистецтво і хорове диригування». Маючи багаторічний досвід педагогічної 

роботи, автори пропонують конкретні методичні прийоми, спрямовані на 

прискорене формування фахових компетентностей здобувачів освіти. 

Сучасний стан художньо-естетичної сфери суспільства потребує 

подальшого удосконалення системи професійної музичної освіти, оскільки вона 

стикається з серйозними проблемами, пов’язаними зі скороченням випускників 
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музичних шкіл, зниженням якості їх музичної підготовки, наслідком чого є 

вступ до закладів передвищої музичної освіти абітурієнтів, які не мають 

початкової музичної підготовки. Стислі терміни навчання, особливості 

раннього юнацького віку, притаманні студентам коледжів і училищ, 

недостатній розвиток музичних здібностей студентів без початкової музичної 

освіти потребують адаптації навчального процесу у закладах передвищої 

музичної освіти до нової педагогічної ситуації. 

Навчальна практика зі спеціалізації – це навчальна дисципліна, яка має на 

меті застосування на практиці та перевірку дієвості технічних прийомів, 

здобутих на заняттях з диригування, засвоєння послідовності роботи з вивчення 

хорових творів з колективом виконавців, дієвості вправ з розспівування, 

спрямованих на досягнення того чи іншого вокального результату. Усі ці 

вміння і навички входять до переліку  предметно-спеціальних компетентностей, 

які необхідно сформувати у процесі підготовки  фахівця спеціалізації «Народне 

пісенне мистецтво та хорове диригування».  

Одним із найважливіших результатів навчання студентів вважаємо 

уміння вести вокально-хорову роботу у вокальному колективі, яка тісно 

пов’язана з формуванням строю і ансамблю, як основи художньої виразності. 

Тому, саме заняття з навчальної практики, на нашу думку, є тією лабораторією, 

яка, за умови творчого і вдумливого підходу педагога,  здатна прищепити 

здобувачу освіти необхідні уміння і навички у веденні репетиційної роботи, 

спрямованої на досягнення художнього результату. 

Вокальна робота у хоровому колективі включає в себе методи і прийоми 

виховання співочого звуку та співочого дихання, вміння застосовувати 

елементи вокальної техніки у репетиційній роботі для досягнення виразності 

хорового звучання, уміння працювати над характером звука, аналізувати 

прийоми та методи репетиційної роботи, формувати навички свідомого 

застосування прийомів вокально-хорової техніки співаками, творчо їх 

розвивати [1,с.212]. Якість звуку – ключовий фактор у розкритті суті 

виконуваного твору. Основною формою роботи над його досягненням 
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вважаємо розспівування хору, яке проводиться на вокальних вправах. 

Вправи, які ми використовуємо на заняттях з навчальної практики, 

умовно можна поділити  на 12 груп, відповідно до завдань в опануванні хорової 

техніки: 

1. Вправи на розвиток плавного, наспівного «округлого» звука, 

досягнення високої співочої позиції. 

2. Вправи на вирівнювання артикуляції голосних. 

3. Вправи на зміцнення співочого дихання. 

4. Вправи на згладжування регістрів, розширення діапазонів голосів. 

5. Вправи на досягнення чистоти інтонування інтервалів, відчуття 

стійких звуків у різних тональностях. 

6. Вправи на розвиток рухливості як «легких», так і «важких» голосів. 

7. Вправи на досягнення чіткої дикції та активної артикуляції. 

8. Вправи на відпрацювання гнучкості хорової техніки, зокрема 

прийомів звуковедення та динаміки. 

9. Вправи для розвитку почуття ритму. 

10. Спів канонів і елементів поліфонії для розвитку слуху, ритму, 

пам’яті  співаків та досягнення самостійності хорових партій. 

11. Гармонічні вправи. 

12. Спів фрагментів народних пісень та авторських творів для 

підвищення вокальної культури хору і розвитку виразності хорової звучності. 

Така класифікація є умовною, але вона охоплює основні елементи хорової 

звучності, над якими повинен працювати керівник від самого початку 

організації аматорського колективу. Певна річ, що усі згадані типи вправ тісно 

пов’язані і взаємообумовлені, тому на практиці кожен елемент можливо лише 

підкреслити, не виокремлюючи його серед інших. 

Приступаючи до роботи з новоствореним вокальним колективом, 

керівник у своїй роботі найчастіше стикається з такими поширеними серед 

непрофесійних співаків явищами, як нерозвиненість діапазону 

голосу,відсутністю координації між слухом та голосом, невміння швидко 
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реагувати на зміну регістрів, недостатньо розвиненим артикуляційним 

апаратом і співочим диханням, невмінням користуватися резонаторами, 

форсуванням звука, що тією чи іншою мірою впливає на  хорове звучання. 

Позбутися цих недоліків можна тільки за допомогою продуманої, 

цілеспрямованої та систематичної роботи.  

На заняттях з навчальної практики  ми вимагаємо від студента складання 

вправ для розспівування у письмовій формі, відповідно до завдань, пов’язаних 

із розучуваним репертуаром, з усним обґрунтуванням доцільності кожної 

вправи. Обов’язковим є також складання плану розучування конкретного 

хорового твору з навчальним колективом із зазначенням технічних труднощів 

та прийомів і засобів їх подолання. Такі письмові завдання, на нашу думку, 

прищеплюють студентові навички аналітичної роботи, уміння осмислити і 

оптимізувати власні дії. 

На заняттях з навчальної практики ми також проводимо прослуховування 

і перегляд виконання хорових творів та майстер-класів провідних хормейстерів 

України. Для домашньої роботи рекомендуємо використання фонограм 

розучуваних творів, зроблених  концертмейстерами, та відеозаписів виконання 

творів студентами на заняттях з метою самоаналізу. 

На заняттях студенти мають можливість обмінятися думками щодо 

доцільності використання тих чи інших прийомів, методів у роботі над 

творами, запропонувати власні, висловити самостійні судження. Це створює 

творчу атмосферу, будить ініціативу, породжує впевненість у власних силах, 

розкриває творчий потенціал, наближаючи процес підготовки фахівця до 

основного завдання сьогодення – відповідати вимогам сучасного суспільства у 

формуванні усього спектру необхідних компетентностей. 

1. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. Казань, 1998. 285 с. 

2. Смирнова Т. Хорознавство (історія, теорія, методика) : навч. посібник. Харків, 

2013.- 212 с. 

3. Чемерис І. Нові вимоги до спеціаліста: поняття компетентності і компетенції. 

Вища освіта України. 2006. №2. с.84-87. 
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УДК 377: 780.6 

Костогриз О.М.  

викладач-методист 

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І. П.Котляревського 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПОЧАТКОВОМУ 

ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ ГРИ НА БАЯНІ (АКОРДЕОНІ) 

(з досвіду роботи викладача) 

Не зважаючи на те, що дане, питання, здається, всебічно висвітлено в 

методичній літературі, наважуся поділитися деякими думками з цього питання.  

Навчально-розвивальна діяльність на уроках гри на баяні, акордеоні 

складається з наступних компонентів: 

формування та розвиток ігрового апарату – робота над загальною 

постановкою,  відпрацювання ігрових рухів, формування самоконтролю над 

м’язовими відчуттями, розвиток координації рухів; 

робота над якісним звуковідтворенням і  інтонацією – формування 

уявлень про якісний звук і інтонацію, робота над звуком, розуміння залежності 

якісного звуковідтворення від правильної  постановки ігрового апарату, робота 

над інтонацією за допомогою формування правильних музично-слухових 

уявлень про звуковідтворення; 

емоційно-образне виконання творів – розвиток художньо-образного 

мислення за допомогою формування вміння емоційно сприймати та 

відтворювати на інструменті музичні твори; 

розвиток  навичок  читання нот з аркуша – практичне використання 

знань, вмінь і навичок з музичної грамоти, формування вміння точно 

відтворювати на інструменті нотний текст; 

розвиток вміння підбирати на слух – формування здатності 

відтворювати на інструменті нескладні знайомі мелодії; 
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формування самостійності під час домашніх занять – розвиток 

мотивації до самостійного навчання, здатності якісно виконувати навчальні 

завдання. 

Отже, виходячи з цих напрямів, самостійна робота студента – один із 

найважливіших компонентів освітнього процесу у формуванні студентами 

необхідних фахових компетенцій.  

Специфіка музичної педагогіки полягає в дещо повільному формуванні 

виконавських навичок гри на музичному інструменті, порівняно з іншими 

галузями освіти. Адже для засвоєння навчального матеріалу між заняттями 

повинна відбуватися  самостійна роботи студентів - з метою засвоєння 

попередніх завдань.   

В коледжі питання самостійної роботи студентів і початкового етапу 

вивчення дисциплін – є пріоритетними в роботі.  

Циклова комісія викладачів баяна, акордеона  має певний досвід у 

оптимізації освітнього процесу з самостійної роботи студентів, зокрема, на 

початковому етапі вивчення дисциплін. 

Читання нот з аркуша є одним із найважливіших компонентів з освоєння 

гри на музичному інструменті. Змістом перших чотирьох контрольних уроків  

протягом двох семестрів  - є перевірка навичок читання нот з аркуша студентів. 

При вивченні технічного матеріалу, зокрема, гам, поряд із засвоєнням 

початківцями виконавських навичок ми намагаємося прищепити студентам 

навички активізації слухового контролю, активного звуковідтворення.  

Ставиться завдання: звучання повинно бути соковитим, для цього слід 

постійно турбуватися про активний натяг міху лівою рукою.  

Я особисто пропоную на уроках наступну модель гри: у висхідному 

порядку  гама виконується на crescendo, у низхідному – diminuendo. Динамічна 

вершина – завжди на вищих звуках. Важливо донести до студента, що одержані 

навички гри висхідних і низхідних пасажів пізніше будуть універсально 

використані в процесі музикування. 
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В процесі роботи над чотиризвучними арпеджованими послідовностями я   

намагаюся активізувати слуховий контроль студента. Якість метро-ритмічної 

організації гри буде залежати від правильного групування  - 4 звуків на бас. 

При взятті першого звука - 2-й палець напружується, твердо натискає 

клавішу,  наступні 3 клавіші натискуються  розслабленими пальцями правої 

руки. В результаті таких дій рука буде максимально розслаблена .  

В роботі над чотиризвучними акордами для фіксації  якості акордового 

звучання слід максимально активізувати слуховий контроль студента. Для 

цього потрібно обирати  повільні та помірні темпи. В подальшій роботі дуже 

корисним буде намагання грати акорди на «легато». Рука мусить дуже швидко 

«перелітати» з одного акорду на інший, при цьому міх потрібно вести рівно, без 

поштовхів, із м’яким взяттям клавіш пальцями правої руки. 

У лівій руці особливо зростає роль правильної метро-ритмічної 

організації гри. На сильну першу долю бас повинен братися  глибоко, з 

невеличкою затримкою. Акорди слабких доль - беруться легко, значно 

коротшим натискуванням клавіш. Пояснюю студенту – потрібно постійно 

контролювати гру лівої руки, щоб слабкі долі акордів не звучали сильніше 

наголошених перших доль. Особливо уважним студент  повинен бути при грі 

нотних  текстів в розмірах: 3/4, 3/8.   

В процесі роботи на початковому етапі ми намагаємося закласти 

студентам основи усвідомленого переконання, що вивчений технічний матеріал 

буде застосований у подальшій роботі в п’єсах.  

Декілька моментів з розбору нотного тексту. Інколи, при першому 

ознайомленню з музичною п’єсою ми обмежуємося поняттями: розмір, музичні 

терміни, темп, штрихи. Такий спрощений підхід, на мою думку, є дещо  

формальним, навіть для роботи з початківцями.  

В цьому контексті студенту/студентці  пропонується визначити 

тональність нотного тексту, назву однойменної гами і виконати її. Далі – 

важливо щоб студент зосередився на особливостях її аплікатури, в першу чергу 
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– при послідовних рухах пальців вгору і вниз. Така активізація попередніх 

знань при розбору нотного тексту підкаже студенту раціональну аплікатуру. 

Мабуть, з усіх поширених недоліків з розбору нотного тексту, гра в 

швидких темпах – найбільш поширена. Ця робота вимагає від викладача 

індивідуального системного підходу до студента в подоланні цієї проблеми. 

До недоліків з розбору нотного тексту потрібно додати також проблеми 

метро-ритму і, зокрема, невміння рахувати вголос. 

В супереч деяким стереотипам, що на ранньому етапі початкового 

періоду не завжди доречна робота над артикуляцією, я намагаюся вчасно 

давати студентам базові початкові теоретичні знання з понять «фраза», 

«речення», «період». Важливо, щоб це не була одноразова дія. На кожному 

уроці потрібно добиватися послідовного накопичення знань, вмінь і навичок з 

освоєння основних артикуляційних прийомів. Студент повинен самостійно 

вміти визначити межі фраз, речень, періоду, постійно включати в роботу свій 

слуховий контроль. 

Щодо штрихів, якими виконується твір. Формальна підказка назви 

штриха – non legato, legato, staccato не завжди повно розкриє характер звучання 

пісні чи танцю, особливо в роботі з початківцями. Перед тим як прийняти 

запропонований штрих до виконання, я намагаюся проілюструвати пісню чи 

танець із загальноприйнятою стилістикою, характером, темпом.  

Потім я пропоную студенту різні варіанти артикуляції, інколи – невірні. 

Що цікаво, студенти завжди безпомилково знаходять і пропонують ту 

артикуляцію і, відповідно той штрих, який  найбільш точно розкриває характер, 

стиль, жанрові особливості п’єси. 

Слід зазначити, що в нотних текстах різних видань виклад українських 

пісень інколи позначений невідповідним рівнем атаки звуку, що не характерно 

для природнього звучання пісні. Я завжди говорю студенту, що виконання 

мелодії пісні на стакато – не відповідає природі вокального, хорового співу. 
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В процесі подальшої роботи початківців над вивченням музичних п’єс 

важливо не допустити різкого збільшення темпу. П’єси слід програвати в 

різних, більше повільних,  темпах. 

На цьому етапі приходиться боротися проти загравання нотних текстів.  

В процесі вигравання музичних п’єс студенти-початківці рано 

відриваються від нотного тесту, що веде до «загравання». Це призводить до 

порушень організації  метро-ритмічної гри, втрати слухового контролю, тощо. 

Декілька слів про проблеми музичної пам’яті. Переконаний - все, що 

студенту подобається - легко і швидко запам’ятовується. В першу чергу мова 

йде про підбір репертуару.  

Виникає і інше питання, а чи треба вчити твір напам’ять, чи твір 

запам’ятається самим собою? Нагадую студентам види пам’яті. 

Невимушена – твір запам’ятовується сам по собі, в першу чергу, від 

перелічених нижче факторів.  

Вимушена – це тоді, коли треба вивчити твір напам’ять, коли короткі 

строки вивчення твору, або твір ніяк не запам’ятовується.   

Ставимо завдання вивчити твір напам’ять. Вчити напам’ять твір потрібно 

окремими епізодами (частинами), опираючись все-таки на той вид музичної 

пам’яті, який дасть найшвидший результат і міцність. Треба шукати свої шляхи 

раціонального запам’ятовування. 

В першу чергу – потрібна максимальна активізація процесу роботи над 

музичним твором. Це і активізація слухового контролю, і створення в класі 

атмосфери, яка сприятиме активізації емоційного переживання студента від 

музикування. Адже, чим краще прослухана і виконана музика – тим вона 

швидше запам’ятовується. 

Існує тісний зв’язок між якістю звучання (динамічний план, агогіка, 

якість звука, міховедення) і швидкістю та міцністю запам’ятовування. 

Поряд з освоєнням навичок гри на баяні, акордеоні підбір по слуху та 

транспонування мелодії є найважливішими вміннями учня-баяніста.  
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Є два способи підбору мелодії по слуху. Перший, коли, традиційно, 

спочатку ми підбираємо мелодію в правій руці баяна, а потім – підставляємо 

баси. 

Другий, навпаки, коли ми спочатку підбираємо гармонічний супровід 

лівої руки інструмента, а потім - мелодію в правій руці.   

Який спосіб ефективніший? На перший погляд – звичайно, перший. Через 

декілька хвилин ми майже безпомилково зможемо виконати на інструменті 

мелодію. Але, виявляється, проблеми виникнуть у початківців пізніше. Це 

труднощі з організацією метро-ритму, як в правій, так і в лівій руках, а також 

помилки в підборі  гармонічного супроводу лівої руки. 

У випадку, коли підбирається спочатку мелодія, а потім гармонічний 

акомпанемент, студент своїм внутрішнім слухом буде чути перш за все 

мелодію, а його гармонічний слух буде знаходитися у пасивному незадіяному 

стані. 

Спосіб – другий. Він нібито більш затратний, довший за тривалістю, але, 

виявляється, дозволяє вирішити ряд проблем, про які ми тільки що говорили.  

Досвід показує, що розвиток гармонічного слуху учня-початківця значно 

випереджає стан мелодичного слуху. Адже гармонічний слух студента 

комплексно формується при вивченні інших фахових дисциплін: фортепіано, 

баяна, хорового класу, постановки голосу, диригування, сольфеджіо, 

класичного і народного танцю, тощо.  

При підборі, в першу чергу, гармонічного акомпанементу, студент, як 

правило, краще відтворює організацію метро-ритму як мелодії так і 

акомпанементу в цілому, чує і розуміє структуру мелодії, її мелодичний 

малюнок, взаємозв'язок з супроводом.  

Тому будемо використовувати другий спосіб. Він ефективніший, 

розвиваючий, а при правильному застосуванні – практично не дає помилок у 

виборі гармонічних функцій.  

Підбір по слуху початківцю слід розпочинати із знайомих мелодій, краще 

– з дитячих. Візьмемо, наприклад, відому по школі українську дитячу пісню 
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«Лисичка». Порада – починати з підбору на слух краще в тональності До-

мажор. Якщо пісня буде в мінорному ладу - в паралельному ля-мінорі.  

Вже маємо досвід певний досвід з інших дисциплін – в українських 

народних піснях мелодії заспіву і приспіву знаходяться в тісному ладо-

гармонічному зв’язку (мажоро-мінор) або (міноро-мажор). 

Отже, співаємо мелодію пісні, бажано зі словами і намагаємося підібрати 

по слуху супровід лівої  руки. Враховуємо, що мелодія гармонізується 

головними тризвуками ладу: T, S, D. Студент майже безпомилково по слуху 

відбере в лівій руці акордові послідовності цих ступенів.  

Що стосується метро-ритмічного супроводу лівої руки. В нотних текстах 

розміру 2/4 -  послідовності (бас-акорд) як правило записуються (виконуються) 

восьмими . В розмірі – ¾ - четвертними, в 4/4 – четвертними. 

На першому етапі підбору гармонічного акомпанементу бажано 

спростити акомпанемент лівої руки, щоб технічні труднощі, пов’язані із 

виконанням акомпанементу восьмими нотами не перешкоджали слуховому 

контролю. Можна допустити, щоб акомпанемент лівої руки спочатку звучав 

половинними, потім – четвертними, далі – восьмими. 

Співаючи мелодію і виконуючи акомпанемент лівою рукою, можна 

приступити до підбору мелодії в правій руці. 

Наступним етапом буде гармонізація мелодії у правій руці. Є 

одноголосний виклад мелодії, в терцію, в сексту. Про більш складніші виклади 

(фактури) у правій руці мелодії і гармонічного супроводу мелодії студент 

дізнається на наступному етапі опанування інструментом. 
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УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ ЯК ЗАСІБ  

МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

«Пісне, моя ти сердечна  дружино,  

Серця відрадо в дні горя і сліз…» 

І.Франко  

Для збагачення духовного потенціалу особистості необхідно звертатися 

до різних видів мистецтва. Мистецтво є найголовнішим засобом морального і 

духовного розвитку людини.  

Метою мого дослідження є вплив народних пісень на моральне 

становлення особистості.  

Одним із найдавніших і найпоширеніших видів словесно-музичного 

мистецтва є українська народна пісня. Високохудожньою вважається пісня, в 

якій відображена дійсна краса життя, яка відрізняється своєрідними формами 

виразності, піднімається до справжніх висот художньої творчості. Пісня 

виховує естетичне відношення до життя, впливає на поведінку, задовольняє 

духовну потребу в красі. Через красу народної пісні людина йде до моральної 

істини. Незаперечним є факт, що походження народних пісень тлумачиться по-

різному. Перш за все виникнення народних пісень пов’язано з міфологічністю. 

Вважається, що авторами народних пісень є морські люди, що співають їх, 

плаваючи по хвилях  «…а чумаки, слухають та вчаться тих пісень, а по тому й 

розвозять  їх по всій Україні» [1,с.165]. Інша версія говорить про те, що народна 

пісня має Божественне походження, тобто подарована Богом. Але питання про 

виникнення народних пісень і про те, що, власне, робить їх народними, 

залишається відкритим. Очевидно одне, українська народна пісня завжди 
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впливала на моральне становлення особистості. Народна пісня в основному 

побудована на відтворенні внутрішнього стану людини, це: психічний стан, 

думки людини, бажання, надії, страждання. Зіставлення різних джерел 

дозволило визначити, що ця дорогоцінна перлина українського музичного 

фольклору належить до найбільш популярних жанрів музичного мистецтва. 

Вона виникла на ранньому етапі розвитку людського суспільства й до сьогодні 

відіграє важливу роль у духовному житті народу, адже вона – душа народу. 

Задовго до того як стала розвиватись професійна музика, у народних піснях 

склалися яскраві народнопоетичні образи, які правдиво й художньо 

переконливо відобразили життя людини. Це проявляється і в характері самих 

наспівів, і в яскравій своєрідності їхнього мелодійного складу. Саме тому в усі 

часи великі композитори цінували народну пісню як джерело розвитку 

національної музики. Українська пісня стала великим надбанням нашого 

народу, і тому її дослідження є актуальним і своєчасним. 

На думку вчених, пісня – така ж давня, як мова, є продуктом колективної 

праці, витвором багатьох поколінь. За підрахунками вчених, народ-співець 

створив сотні тисяч мелодійних, задушевних, веселих і сумних пісень. Вони 

вирізняються багатоголоссям, поліфонією, неповторною ритмікою. Народна 

пісня – цілюще джерело життя і повсякденних турбот трудівників. Вона 

правдиво відгукнулася на найрізноманітніші події в житті простих людей. 

Виняткова мистецька краса випливає з поетичних слів і мелодій пісень про 

кохання, правдиво й сердечно передано в них  взаємну любов і щастя 

закоханих. А скільки смутку, горя, журби й печалі в піснях про невірність чи 

підступність! Навіть іноземці захоплено відгукуються про художню цінність 

нашої пісні: за висловом датського поета і філолога Тор Ланѓе « …українська 

народна пісня – найкраща і найніжніша поезія в усьому світі»[2,с.3]. 

Світ пісенної культури українського народу безмежний. Ніде душа 

народу не виявилася в піснях так живо й правдиво, як в українців. Це - 

скарбниця людської духовності, що полонить почуття, розум і серце. В 

українській пісні відтворюється світогляд народу, його морально-етичні та 
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естетичні цінності, багатовіковий досвід виховання підростаючих поколінь у 

дусі високої духовності та моралі. З давніх-давен нею захоплювалися й 

захоплюються сусідні й далекі народи. Неможливо перелічити всі художні 

якості народної пісні, бо вони такі ж невичерпні, як і життя народу. «Якщо для 

світу українська пісня є дивиною мистецтва, - говорив Дмитро Павличко, - то 

для нас вона не тільки естетична категорія, а й хліб і пам’ять, джерело життя, 

основа національної свідомості»[2, с.383]. Розуміючи духовне багатство і 

неповторність народної пісні, відомі діячі української культури займалися 

збиранням і записом фольклору. Серед перших збирачів і публікаторів 

українських пісень був М.Максимович. У збірнику «Малороссийские песни» 

(М.,1827), яким, власне і почалася українська фольклористика як наука, 

М.Максимович подав близько 130 суспільно-побутових та історичних пісенних 

текстів. На особливу увагу заслуговують дослідження П.Демуцького – збірка 

«Українські народні пісні Київщини» (1905); С.Гулака-Артемовського - 

«Українські народні пісні» (1868). 

Нам відомі й інші імена видатних діячів культури, фольклористів, 

письменників, які збирали і вивчали українську народну пісню. Це - М.Лисенко 

– геній української національної музики, що зібрав велику кількість народних 

пісень, дав їм зразкову інтерпретацію, установив спосіб їх аналізу й будови. 

Яскравим представником серед дослідників української народної пісні був 

відомий композитор, диригент, фольклорист, засновник музичних шкіл Василь 

Безкоровайний. Багато народних пісень покладено в основу творів М.Лисенка, 

М.Леонтовича, Л.Ревуцького. А буває й навпаки, коли пісні, написані поетами і 

композиторами, стають народними. В Україні, наприклад, широкої 

популярності набули пісні літературного походження: «Гуде вітер вельми в 

полі» на сл. В.Забіли, «Нащо мені чорні брови» на сл. Т.Шевченка, «Журба» на 

сл. Л.Глібова.  

З’являються пісні в процесі співпраці поета й композитора (поет 

А.Малишко і композитор П.Майборода створили всенародно відому «Пісню 
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про рушник»); буває, що в одній особі виступає і поет, і композитор (В.Івасюк 

«Червона рута»).  

Народна пісня створювалася під впливом тих умов, за яких жили наші 

предки, і тих моральних принципів, які існували на той час.  

Отже, ми можемо з впевненістю говорити про те, що українська народна 

пісня відіграє велику роль у сфері морального виховання особистості. Це 

справжній скарб українського народу, яким ми пишаємось, вивчаємо й 

передаємо наступним поколінням.   

Збуваються пророчі слова М. Лисенка «…Європа зі своїм обмеженим 

мажором і мінором мало не все промовила вже світові у творах величних своїх 

геніїв, нам же  ще хіба тільки між люди припадає доба з’являтись. Наша пісня в 

широкому світі європейському занадто молода, свіжа, нова – їй належиться 

будущина»[ 3, с.294]. 

Залишаються актуальними в наш час роздуми поета-пісняра, заслуженого 

діяча мистецтв України В.Крищенка про українську пісню «…поки ми, 

українці, не навчимося захищати й піднімати нашу Пісню і Мову, як прапор, і 

гуртуватися довкола них, доти наша пісня в багатьох випадках залишатиметься 

безкрилою птахою…»[4, с.25]. 

1. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор : підручник. 3-е вид. доп. 

Вінниця, 2004. – 320 с. 

2. Нудьга, Г.А. Українська пісня в світі : дослідження. – Київ,1989. 535с. : іл. 

3. Лисенко, О. М. М.В.Лисенко. Київ, 1966. 386. 

4. Хто захистить українську пісню? Дзеркало тижня. 2003. Вип.4, 31січня-7 лют.. 

48с. 
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УДК 377: 780.6 

Остапенко Л. І. 

викладач вищої категорії, 

Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського 

 

ФОРМУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ БАЗОВИХ НАВИЧОК ГРИ НА ГІТАРІ НА 

ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ  

До числа найпоширеніших музичних інструментів ХХІ століття можна 

віднести і шестиструнну гітару. Признана сьогодні в усьому світі, вона зайняла 

достойне і помітне місце серед музичних інструментів, що мають широкий 

сольний концертний репертуар.  

Актуальність теми пов’язана з недостатньою теоретичною та методичною 

розробкою проблеми підготовки гітаристів – студентів коледжів культури.  

Слід підкреслити, що і виконавці-гітаристи, і педагоги-гітаристи сьогодні 

мають досить велику кількість різноманітних «Шкіл» та «Самоучителів» з гри на 

класичній гітарі. Разом з тим всі ці «школи», книги та посібники не вирішують і 

не можуть вирішити в комплексі проблему оптимізації професійної підготовки 

студентів коледжів культури в курсі спеціального музичного інструменту; автори 

таких посібників не ставили перед соболю такої мети. В той же час, в зв’язку зі 

збільшенням інтересу до класичної гітари в усьому світі і в Україні зокрема, з 

популярністю класу гітари в освітніх закладах, починаючи з ДМШ і закінчуючи 

ЗВО, проблема теоретичного обґрунтування змісту професійної підготовки 

гітаристів з курсу спеціального музичного інструменту стає все більш 

актуальною. 

Зазначимо, що колеги-музиканти, колеги-педагоги, які працюють в 

музичних училищах, мають певну методичні спадщину: значну роботу в 

створенні програми для музичних училищ з класу шестиструнної гітари  провів 

доцент, викладач Київської національної музичної академії ім. П.І.Чайковського 

по класу гітари Михайленко Микола Петрович. Не так давно видані і його  книги 

«Методика викладання гри на шестиструнній гітарі»(2003р.) та «Методология 
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исполнительского мастерства гитариста»(2009р.). В галузі удосконалення 

виконавських навичок гітаристів-виконавців  та виховання їх як майбутніх 

педагогів працюють: Доценко В.І, доцент Харківської академії мистецтв, і колеги 

в Росії: Карпов Леонід Володимирович (С.-Петербурзький державний університет 

культури та мистецтв), Дмітрієва Наталія Миколаївна (Московський державний 

відкритий педагогічний університет ім. М.А.Шолохова), а також Борисевич В.Г., 

Таранов Р.А. та ін. 

Вступ студента до закладу фахової передвищої освіти – відповідальний, 

серйозний та непростий етап у житті кожної молодої людини. Майбутній студент, 

як правило, ще не розуміє в повній мірі всієї специфіки своєї майбутньої 

діяльності та особливостей процесу навчання у мистецьких закладах. Навіть в 

успішних учнів музичних шкіл, які брали участь у різноманітних конкурсах та 

концертах, існує стереотип домінування викладача в пошуках творчої реалізації 

учнівського потенціалу. Собі ж більшість учнів відводять роль пасивного 

виконавця вчительських рекомендацій, рідко замислюючись над їх причинно-

наслідковими зв’язками 

Головне завдання кожного студента – отримати ґрунтовні та системні 

знання з фахових дисциплін, набути умінь та навичок, необхідних для майбутньої 

плідної професійної діяльності.  

На початковому етапі навчання студенти мають вивчити обов’язків 

теоретичний мінімум з дисципліни якому тезисно будуть узагальнені базові 

знання: стрій, діапазон, нотація, основні прийоми звуковідтворення та штрихи,  

В процесі вивчення дисципліни «Спеціальний музичний інструмент» в силу 

специфіки напрямку галузі освіти (культура, менеджмент, а не мистецтво) 

викладачі не виховують гітариста-виконавця; проте необхідність формування 

відповідного рівня виконавської майстерності, який би давав можливість 

майбутньому організатору соціокультурної діяльності кваліфіковано здійснювати 

свою професійну діяльність, відчувається досить гостро. Це спонукає викладачів 

до постійного вивчення новинок гітарної педагогіки та методології, що видаються 

та публікуються в періодиці.  
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Для формування та корекції базових навичок гри на гітарі досить вдало 

можуть застосовуються вправи гітариста  та педагога Бориса  Бельського, що 

свого часу були опубліковані в журналі «Гітара в Україні» (друковане видання 

Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки). Змістовні, 

яскраво-образні вправи спрямовані на формування правильної постановки 

виконавського апарату гітариста та базуються на раціональному використанні 

фізіологічно-природніх хватальних рухів. 

Невід’ємною та вкрай важливою складовою роботи з початківцями над 

музичним твором є сольмізація – називання нотного тексту зі збереженням метро-

ритмічної структури без точного відтворення звуковисотності. Така форма 

ознайомлення з нотним текстом музичного твору допомагає уникнути 

механічного заучування матеріалу. Учень (студент) не тільки бачить рух мелодії 

та відтворює її м’язовим рухом, а і в комплексі сприймає графічне зображення та 

положення нот на грифі, метро-ритмічні особливості нотного тексту. 

Нетрадиційні та цікаві психофізичні вправи для кистей рук пропонує 

Р.Таранов. Цей комплекс спирається на «анатомо-фізіологічну» або 

«психотехнічну» музичну педагогіку, основою якої є «слуховий» метод, в якому 

механічні рухові вправи поступаються місцем «свідомій роботі над технікою»[4]. 

Надалі хочеться погодитися з думкою Л.Карпова та наголосити на існуванні 

кількох методів, що застосовуються в професійній роботі з розвитку виконавської 

техніки музикантів-інструменталістів:  

- механістичний;  

- інтуїтивно-руховий;  

- осмислено-руховий;осмислено-слуховий,  

- психофізіологічний.  

Та при розмаїтті методів «головною проблемою в формуванні виконавських 

навичок і розвитку виконавської техніки залишається співвідношення 

інтелектуальної (художньо-естетичної) та біомеханічної (рухової) складових. 

Тобто процес формування базових навичок базується на комплексному підході» 

[цит. за 31, с.21]. 
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Висновки: правильна та раціональна організація початкового етапу 

навчання – умова успішного оволодіння студентами навичками гри на 

шестиструнній гітарі. Найважливішим моментом початкового етапу є постановка 

вільного виконавського апарату як основи свободи рук. одночасно з набуттям 

практичних навичок необхідно засвоювати певний комплекс теоретичних 

матеріалів, що узагальнює базові знання з теорії виникнення інструменту, 

аплікатурних принципів, основних прийомів звуковідтворення, тощо.  

1. Таранов Р.А. Психофізхичні вправи для кистей рук як один з чинників формування 

художньої техніки гітариста. Вісн. ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2010.  №6 (193).  С.94-98 

2. Бельский Б. Правая рука гитариста. Краткий путь достижения двигательной 

свободы. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти Вип. 23. 

Гітара як звуковий праобраз світу: виконавське мистецтво і наука»: [зб.наук.праць] / упор. 

В.І.Доценко. – Харків: ХДУМ ім.І.П.Котляревського, 2008. Вип. 23. С.232-245 

3. Михайленко Н.П. Методика преподавания игры на шестиструнной гитаре. Киев, 

2003. 248с 

4. Михайленко Н.П. Методологія виконавської майстерності гітариста. Київ, 2009. – 

241с. 

 

УДК 37.09 

Сергєєва Т.А. 

викладач-методист, завідувач навчально-методичного кабінету 

Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв  

 

СУЧАСНІ НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ. МУЗИЧНИЙ КВЕСТ 

Упровадження інноваційних технологій та методик у навчальному 

процесі й вихованні сприяє всебічному розвитку здобувачів освіти. Однією з 

таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, 

систематизувати та вирішувати поставлені задачі є квест. 

Квест від англ. quest – пошук, інтелектуальне змагання з елементами 

рольової гри. 

Упровадження квесту на заняттях дозволяє: 
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• активізувати розумову діяльність шляхом створення спеціальних умов 

для виконання завдань, які потребують достатньої свідомості й зрілості 

здобувачів освіти, здатності до подолання спеціально створених перешкод; 

• формувати  стійкий інтерес до навчальної дисципліни; 

• активізувати сприйняття матеріалу засобами наочності (реальних 

предметів, макетів, моделей, зображень кінофрагментів, музичних фрагментів, 

фотографій, малюнків, умовних графічних знаків, символіки); 

• поєднати новітні та традиційні дидактичні засоби навчання; 

• розвивати універсальні форми розумової діяльності (аналіз, синтез, 

індукція, порівняння, систематизація тощо). 

Спочатку назва «квест» використовувався в назві комп'ютерних ігор, 

розроблених компанією Sierra On-Line: King's Quest, Space Quest, Police Quest. 

Пізніше квестом почали називати активні екстремальні та інтелектуальні ігри. 

У 1995 році модель веб-квесту була представлена викладачем 

університету Сан-Дієго Берні Доджем як метод для найбільш вдалого 

використання Інтернету на заняттях [1, c.17]. 

Ним було виділено 12 видів завдань для веб-квестів: переказ; планування 

та проектування; самопізнання; компіляція, тобто виклад результатів чужих 

досліджень без самостійного опрацювання джерел; творче завдання; аналітична 

задача; детектив; головоломка; таємнича історія; досягнення консенсусу; 

наукові дослідження. 

Таким чином, квест – це вид інноваційного навчання з елементами 

традиційного проблемного навчання, у якому використовуються методи 

стимулювання засобами рольової гри. 

Основна мета квесту – розвиток навчально-пізнавальної активності в 

умовах, коли всі психічні процеси здобувача освіти, його увага, емоційно-

вольова сфера готові до активного опрацювання навчального матеріалу. 

Змістова лінія квесту включає такі компоненти: 

• Вступ, керівництво до дії – визначення часових рамок, сценарій або 

форма квесту, ознайомлення зі змістом квесту в цілому. 
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• Центральне завдання – чітко визначено результат, який мають 

одержати виконавці. 

• Список інформаційних ресурсів (на електронних чи паперових 

носіях), необхідних для виконання завдання, може роздаватися здобувачам 

освіти до початку роботи або в процесі роботи. 

• Опис процедури роботи, яку необхідно виконати учасникам під час 

виконання завдання. 

• Розробка критеріїв чи параметрів оцінювання – залежить від типу 

навчальних завдань, які вирішуються на квесті [1, c. 13–15]. 

Використання квест-технологій, розглядається як метод стимулювання й 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти засобами ігрової 

діяльності та логіки. Під час виконання квестів вирішуються логічні завдання 

шляхом підказок і пошуку рішень у нестандартних ситуаціях, тому можна 

застосовувати такі відомі методи як головоломки, ребуси, анаграми, 

викреслення зайвого, шифрування, створення за зразком тощо; представлення 

за обмежений час результатів дослідницької роботи у вигляді виступу, 

презентації, брошури, запитання-відповідь, розв’язування задач, «ключове 

слово». В закладах мистецької освіти, на заняттях з «Зарубіжної музичної 

літератури» можна використовувати музичні квести. Для створення музичного 

квесту, перш за все, визначаються композитори та фрагменти вивчених 

музичних творів. 

Наприклад: 

Музичний квест (класика): 

1. І.С. Бах, «Токата і фуга» d-moll. 

2. В.А. Моцарт, Соната А-dur, ч.3. 

3. А.Вівальді, «Чотири пори року», ч.1 «Весна». 

4. Л. ван Бетховен, соната № 14, cis-mol. 

5. П.І. Чайковський, балет «Лускунчик», «Вальс квітів». 
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У тій же послідовності записуються музичні фрагменти на електронні 

носії й визначається мандрівка за спеціально розробленою функціональною 

карткою. 

Різнокольоровими стрілочками об’єднаємо музичний твір, його автора і 

місто, де він народився. 

Початкова картка: 

 

Кінцева картка: 
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Музичні квести, як інноваційний метод, розроблені за різними музичними 

напрямками та окремими композиторами. Наприклад: з життя та творчості 

Людвіга ван Бетховена. 

Кінцева картка: 

 

Кожен із здобувачів освіти, у програмі Power Point, може перевірити 

правильність своїх відповідей. 

Таким чином, сучасні новітні технології допомагають побудувати і 

провести заняття більш цікавим, висувати оригінальні ідеї, інтегрувати, 

трансформувати та синтезувати інформацію, здійснювати пошук і дійсно, 

отримувати задоволення від отриманих знань. 

1. Кулішов В. С. Застосування квест-технологій у професійно-теоретичній 

підготовці учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. навч.-метод. 

посіб. до змістового модулю. Київ, 2018. – С. 68. 

2. Фасоля А. Інтерактивне навчання: алгоритм вироблення рефлексно-оцінювальних 

умінь. Українська мова та література. 2008. № 42. С. 6–10. 

3. Сорока М. Засоби інтерактивних технологій навчання. Географія та основи 

економіки в школі. 2010. № 3. С. 5–10. 

4. Посилання на файли квесту. URL: https://goo-gl.su/fj9B5gUz 
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УДК 37.016:784 

Сорокіна І.І. 

викладач  

Харківський фаховий вищий коледж мистецтв 

 

РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ СПІВОЧОГО ГОЛОСУ 

У всі часи мистецтво співу вважалося найбільш близьким до самої 

природи людини, а за своїми невичерпними можливостями співацький голос є 

найбільш досконалим музичним інструментом. Для того, щоб заблищати усіма 

яскравими вокальними барвами, голос людини має бути правильно 

сформований. 

Навчальна дисципліна «Постановка голосу» займає важливе місце в 

системі професійно-практичної підготовки «фахового молодшого бакалавра» за 

спеціальністю «Музичне мистецтво». У результаті засвоєння програмного 

матеріалу здобувачі фахової передвищої освіти повинні оволодіти всіма 

необхідними навичками вокального виконавства, а також отримати відомості 

про анатомію голосового апарату, режим роботи та гігієну співочого голосу, 

методику виховання вокально-технічних навичок. 

Сам термін «постановка голосу» означає навчання свідомо користуватися 

власним голосовим апаратом для одержання інтонаційно-стійкого, міцного, 

насиченого звука, приємного й рівного тембру. 

На початку навчання у вокальному класі викладач повинен визначити 

вокальні, музичні, фізіологічні та психологічні особливості кожного із 

здобувачів освіти, стан його голосового апарату. На цій основі він визначає 

подальший вектор роботи і розвитку наступних даних студента: 

- вокальні (тип голосу, тембр, сила, діапазон, вібратор, дихання, 

дикція); 

- загальномузичні (слух, музична пам’ять, почуття ритму); 
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- фізіологічні та психологічні (загальний та фізичний розвиток, стан 

голосового апарату, тип нервової системи, темперамент, уважність, характер, 

емоційність, цілеспрямованість, сприйняття матеріалу). 

В цей час також має бути сформована орієнтовна схема вокального і 

художнього розвитку здобувача освіти як майбутнього керівника хорового 

колективу.  

На жаль, немає певної єдиної методології у справі постановки голосу, бо 

постановка голосу є суто індивідуальним та суб’єктивним процесом. Але, при 

цьому, є ряд загальних, об’єктивних рекомендацій, дотримання яких 

здобувачем освіти дозволить забезпечити усвідомлення процесу розвитку 

співацького голосу на основі розуміння закономірностей вокальної діяльності: 

1.  Невимушеність – найважливіший критерій правильної роботи 

голосового апарату. 

2. Дихання – фізіологічна основа мови, тому починати постановку 

голосу слід з нього. Правильне дихання є одним із основних факторів 

голосоутворення, енергетичним джерелом голосу. Мета дихальних вправ – 

відпрацювання фізіології вдиху та видиху: вдих проводиться швидко, 

безшумно, через ніс, або через ніс і рот одночасно; видих повинен бути 

плавним, без поштовхів, зайвої напруженості, але достатньо активним для 

створення відчуття опори [2].  

3. Правильне звукоутворення також залежить від вірного використання 

так званих природних резонаторів, тобто прилеглих частин тіла співака, які 

під впливом коливань голосових зв’язок приходять у співколивання 

(резонування). 

4. Тембр – звукова окраса голосу, яка є основною ознакою якості 

звучання. Без тембрального забарвлення жоден елемент вокальної техніки не 

може бути повноцінним. Хороший тембр – це найвища якість голосу, а 

формування тембру являє собою найвищу стадію роботи над голосом. Без 

тембру всі вокально-виконавські ресурси не мають ніякої художньо-

виражальної цінності.  
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Тембр, в значній мірі, - природна якість, однак він може бути покращений 

в результаті навчання. Чистий тембр може сформувати та розвити в собі лише 

культурно-розвинена особистість, яка вміє себе чути, добирати потрібне у 

звучанні голосу, може визначити основи ідеалу щодо звучання власного голосу, 

щоб керуватися ними у процесі самостійної роботи. Наполегливий потяг 

майбутнього сольного співака чи учасника хору до оволодіння чистими 

тембрами вже сам по собі інтенсифікує процеси його культурно-художнього 

розвитку, формування вимог власного естетичного смаку.  

5. У вихованні співочого голосу важливе значення має дикція – чітка, 

виразна і правильна вимова слів. Хорошої дикції можна досягти за допомогою 

швидкої та чіткої роботи артикуляційного апарату та правильної вимови 

голосних та приголосних звуків. 

6. У процесі набуття вокально-технічних навичок здобувачеві фахової 

освіти важливо оволодіти такими основними елементами вокальної техніки 

як: кантилена (зв’язний спів), рухливість – вміння співати у швидкому русі, 

стаккато – коротке, уривчасте виконання звуків мелодії, філіровка – умінням 

плавно змінювати динаміку звука, мелодійні прикраси (мелізми) – трель, 

форшлаг, ґрупетто, ґлісандо тощо.  

7. Великого значення для правильного розвитку голосу набуває добір 

репертуару, який повинен враховувати рівень вокальних та музичних 

здібностей, стан голосового апарату та специфіку майбутньої діяльності 

здобувача освіти. Практика показала, що до навчального репертуару мають 

входити вокально-технічні вправи, різноманітні вокалізи, українські народні 

пісні, твори композиторів-класиків, а також сучасних композиторів [1]. 

Голос, що має правильну постанову, відзначається природною 

гнучкістю і свободою; повною мірою відчувається багатство вокально-

технічних ресурсів та інтонаційна забарвленість. І навпаки, показником 

відсутності або поганого розвитку виконавських здібностей здобувача освіти є 

спів поверховий, сухий, бездушний, позбавлений проникнення в суть 
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виконуваного, спів, здійснюваний поза будь-яким зв’язком із суттю та змістом 

твору [3]. 

Спираючись на науково-педагогічну літературу та особистий 

педагогічний досвід, можна зробити висновок, що на формування співацьких 

навичок впливають як об’єктивні причини – особистість і система методів 

педагога-вокаліста або керівника колективу, умови роботи (музичний матеріал, 

кількість навчальних годин тощо), так і суб’єктивні - індивідуальні особливості 

співака, анатомо-фізіологічні властивості голосового апарату співаючого, 

психологічна атмосфера та взаєморозуміння під час заняття тощо. Працюючи 

над вихованням та розвитком вокально-технічних навичок, важливо 

дотримуватися принципу поступовості і послідовності та принципу 

індивідуального підходу. Поряд із цим, майбутньому співакові слід 

наполегливо й активно розвивати тонкий музично-естетичний смак, 

підвищувати рівень загальнокультурного й музично-художнього розвитку, 

інтенсивно нагромаджувати слуховий досвід достойними зразками музичного 

мистецтва.  

1. Баранова О.М. Виховання та розвиток вокально-хорових навичок : метод. 

рекомендації. Херсон, 2016. С. 5-12. 

2. Вправи для розвитку мови і голосу : веб-сайт. Обрії. URL : https://bit.ly/3D0hfYs  

3. Петрик М. В. Формування та розвиток співацького голосу через засоби вокально-

виконавської виразності. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи 

професійної підготовки : зб. наук. статей. Івано-Франківськ, 2019. С.243-251. 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

УДК: 37.016:78:[004] 

Стрілець Т. В. 

викладач-методист 

Харківський фаховий вищий коледж мистецтв  

 

ЗАСТОСУВАННЯ МУЗИЧНОГО РЕДАКТОРА SIBELIUS У НАВЧАЛЬНІЙ 

ДИСЦИПЛІНІ «КЛАС АНСАМБЛЮ» 

Реалії сьогодення вносять свої корективи як в наше життя, так і в освітній 

процес в цілому. Останнім часом викладачам доводиться працювати в умовах 

постійної зміни форм навчання: офлайн, онлайн або змішаної форми. Таке 

становище докорінно змінило звичну практику викладання навчальних 

дисциплін та зумовило започаткування нових форм і методів у роботі. Одним з 

таких методів та напрямків розвитку сучасної музичної освіти стало 

впровадження у навчальний процес інформаційних комп’ютерних технологій. 

Примусове введення дистанційної форми навчання у закладах освіти всіх 

рівнів, що пов’язане з карантинними заходами, означило терміновий перехід до 

проведення занять зі студентами до Інтернет-мережі та переведення 

методичного забезпечення навчальних дисциплін в електронний формат. І якщо 

для дисциплін теоретичного циклу ця форма викладання є доволі природньою, 

то для занять з практичного виконавського циклу такий стан справ створив 

суттєві проблеми.  

«Клас ансамблю» є фундаментальною нормативною дисципліною циклу 

професійно-практичної підготовки фахового молодшого бакалавра 

спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Харківського фахового вищого 

коледжу мистецтв. Однією із найбільш вдалих інформаційних технологій для 

проведення занять з цієї дисципліни, на мою думку, є застосування музичного 

редактору Sibelius, який розроблено та створено відомою компанією Avid для 

роботи з нотним текстом. 

Нагадаємо можливості музичного редактору Sibelius: 
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1) Програма є кроссплатформенною, тобто її можна встановлювати на 

комп'ютерах з Windows і Mac OS, а також на мобільних пристроях. 

2) Редактор надає широкий перелік функцій, що задовольняє досвідчених 

музикантів і композиторів, які займаються створенням, аранжуванням, 

перекладенням та оцифруванням музичних творів. При цьому простота 

інструментарію та інтуїтивно зрозумілі алгоритми роботи дозволяють 

працювати з такою програмою і музикантам-початківцям. 

3) Окрім власного аудіо-формату MusicXML Sibelius дозволяє 

експортувати звуковий контент в MIDI-файли, які потім можна 

використовувати в іншому сумісному редакторі або прослуховувати на 

аудіоплеєрі будь-якого доступного електронного пристрою. Партитури будуть 

звучати відповідно обраним користувачем інструментальним тембрам. 

4) Програма дозволяє виконати експорт нотної партитури з партіями у 

формат PDF. 

5) Плагін Photoscore дозволяє сканувати нотні тексти та імпортувати 

отримані зображення у нотний редактор. 

6) Під час прослуховування партитури можна змінювати швидкість 

темпу. 

7) Розробники програми Sibelius передбачили можливість для її 

користувачів ділитися своїм досвідом і творчими проектами з іншими. Так, у 

середині цього нотного редактора є свого роду соціальна мережа, яка 

називається Score – що дозволяє користувачам програми спілкуватися між 

собою та обмінюватися своїми творчими роботами. Їх можна надіслати 

електронною поштою або поділитися ним з друзями в популярних соціальних 

мережах SoundCloud, YouTube, Facebook безпосередньо з вікна програми. Але 

дана програма не безкоштовна і розповсюджується за передоплатою. Щоб 

завантажити тридцятиденну демоверсію, необхідно пройти реєстрацію на сайті. 

Навчальна дисципліна «Клас ансамблю» передбачає одночасне виконання 

музичного твору певною кількістю учасників, а означений перелік функцій 
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нотного редактора надає можливість створити необхідні умови для проведення 

таких занять.  

Форми застосовування музичного редактору Sibelius для викладання 

навчальної дисципліни «Клас ансамблю»: 

1) створення партитур та партій для забезпечення нотним матеріалом 

як в електронному вигляді, так і для швидкого друку будь-якої партії у разі 

потреби; 

2) внесення змін в партитуру, які можуть відбуватися під час роботи 

над музичним твором, особливо, якщо інструментування для цього 

ансамблевого складу виконувалося вперше; 

3) експорт звукового файлу твору у midi- формат для подальшого 

прослуховування учасниками ансамблю як всієї партитури, так і окремих 

ансамблевих партій. Тут потрібно зауважити, що музичний редактор надає 

змогу обрати темп, відтворити темпові відхилення, динамічні нюанси, 

штрихову палітру твору тощо; 

4) опанування нового формату самостійних занять, коли кожен з 

учасників ансамблю отримує звуковий файл, де є звучання всіх музичних 

інструментів окрім його партії. Завдання студента полягає у виконанні своєї 

партії разом із «електронним ансамблем»; 

5) набір нотного тексту вже існуючої партитури та застосування 

вищезазначених форм роботи для вивчення ансамблевих партій; 

Також доречно використовувати на заняттях з навчальної дисципліни 

«Клас ансамблю» такі інформаційні технології, як:  

1) відеозапис власного виконання (особливо у разі недостатньої 

швидкості інтернету, або ситуативної його відсутності, що унеможливлює 

своєчасне онлайн спілкування) для подальшого опрацювання з викладачем. Для 

цього можливо застосування таких мессенджерів: Viber, Telеgram,WhatsApp; 

2) прослуховування кращих зразків виконання саме цього музичного 

твору солістами або творчими колективами, які можна знайти в мережі 

Інтернет. 
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Означені форми роботи доцільно використовувати і під час навчання у 

звичайному офлайн-форматі. Але вони стають майже єдино можливими під час 

переходу на дистанційну або змішану форму навчання. Застосування у навчанні 

комп’ютерних технологій, відео і аудіо фіксації сприяє: появі нових 

комунікативних компетентностей, формуванню навичок адекватного аналізу 

власного виконання і об’єктивної оцінки зусиль інших учасників колективу та 

ансамблю в цілому, більш детальному заглибленню у зміст твору, економії часу 

для самостійної роботи.  

Таким чином, використання музичного редактору Sibelius надає широкі 

можливості для викладання практичних виконавських дисциплін в умовах 

дистанційного навчання, відповідає очікуванням сучасного здобувача освіти та 

викликам сьогодення. 

1. Козлин В. И. Музыкальный редактор Sibelius : самоучитель Москва, 2006. – 240 с.  

2. Останькович Д. В. Нотный редактор Sibelius 6 : учеб. пособие по курсу 

«Компьютерная нотография» для студентов музыкальных специальностей бакалаврата  / 

Казахс. нац. унив. иск. Астана, 2015. 87с. 

3. Електронна платформа музичного редактора Sibelius. URL: 

https://uk.soringpcrepair.com/sibelius/ 
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СЕКЦІЯ 3. НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ: ТРАДИЦІЙНІСТЬ, 

СУЧАСНІСТЬ, РОЗВИТОК 

 

УДК 377:793.3 

Магазій Л. П.  

викладач-методист  

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв імені І.П.Котляревського 

 

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ-ХОРЕОГРАФА В ЗАКЛАДАХ 

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Освіті цивілізація відводить пріоритетне місце у вихованні і формуванні 

світогляду особистості, громадянина, фахівця; на неї покладаються функції 

рушія прогресу. Освіченні люди стають головною продуктивною силою, 

основою розвитку духовної культури, суспільства та й цивілізації загалом. 

Зміни, що відбулися в різних сферах суспільного життя, призводять до 

значних зрушень в системі організації і функціонування вищої освіти, 

обумовлюють підвищення ролі і значення ВНЗ як основних осередків науки і 

освіти, здатних підтримувати нерозривний зв'язок між викладанням і 

дослідницькою діяльністю та забезпечити підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів. і значення ВНЗ як основних осередків науки і освіти, здатних 

підтримувати нерозривний зв'язок між викладанням і дослідницькою 

діяльністю та забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів. 

Нова культурна і освітня політика періоду державної незалежності 

України сприяла тому, що хореографічна освіта в цілому і вища зокрема 

зазнала суттєвих змін. Так, створена й інтенсивно розвивається система 

підготовки педагогів хореографії у педагогічних і гуманітарних університетах. 

Поряд з цим, орієнтація переважно на традиційні форми і методи 

проведення спеціальних занять призводить до того, що основним показником 

якості навчання вважаються тільки фахові знання і виконавські навички. Але 

сьогодні пріоритетним напрямком підготовки фахівців з вищою освітою стають 
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не лише знання і вміння як такі, а й розвиток особистості, здатної вільно та 

самостійно мислити і діяти. 

У зв’язку з цим система підготовки кадрів, яка склалась до цього часу, 

об’єктивно потребує перегляду змісту, структури, організації, принципів 

взаємозв’язку з освітньою практикою та впровадження інноваційних 

технологій. На це орієнтує Закон України «Про освіту», тому виникла 

необхідність затвердження нових стандартів вищої освіти.  

Стандарт фахової передвищої освіти містить компетентності, що 

визначають специфіку підготовки фахових молодших бакалаврів зі 

спеціальності 024 Хореографія та результати навчання, які виражають, що саме 

здобувач повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати після успішного 

завершення освітньо-професійної програми. [3, 8] 

Тому я пропоную виокремити такі проблеми підготовки фахівця-

хореографа: 

1) дефіцит висококваліфікованих кадрів в мистецьких вищих 

навчальних закладах; 

2) якісний набір абітурієнтів; 

3) застосування особистісно орієнтовного навчання; 

4) оновлення змісту хореографічної освіти; 

5) дистанційне навчання в умовах пандемії. 

Дефіцит висококваліфікованих мистецьких кадрів в багатьох закладах 

культури викликаний невирішеністю соціальних питань викладацького складу: 

неможливістю забезпечити випускників вищих культурно-мистецьких 

навчальних закладів житлом, належною оплатою праці, іншими соціальними 

гарантіями. Вирішення цієї проблеми на державному рівні сприятиме 

підвищенню професійного рівня фахівців-хореографів. [1, 2] 

Процес навчання є двостороннім, оскільки передбачає, з одного боку, 

процес викладання, а з іншого – процес учіння, тобто активного засвоєння 

студентами знань, удосконалення набутих вмінь та навичок. У зв’язку з цим 
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виокремлюється три фактори, які об’єднують суб’єктів освітньої діяльності в 

єдину систему, а саме: 

- здатність викладача навчати, а студента – свідомо набувати навичок 

виконання певного руху або вправи; 

- здатність викладача оцінювати і визначати рівень засвоєння 

студентами знань і вмінь та здатність студента на основі засвоєних знань і 

вмінь відрізняти правильне виконання від неправильного; 

- вміння викладача пояснити вихованцю принципи навчання, а студента 

– визначити, обґрунтувати особливості та основні правила виконання, щоб 

використовувати їх відповідно до навчальних і виробничих умов. 

Щодо проблеми якісного набору, слід визначити, що завдяки широкій 

популяризації хореографічного мистецтва на телебаченні за допомогою 

численних проєктів («Танцюють всі», «Танці з зірками», «Україна має талант» і 

подібних) збільшилась кількість бажаючих вступить на хореографічні 

відділення. Відповідно – з’явилася можливість більш ретельного відбору 

майбутніх студентів.  

З досвіду відомо, що найбільш ефективними і перспективними є 

технології, які дозволяють органічно поєднувати в навчальному процесі 

професійну спрямованість, орієнтацію на особистість та раціонально 

організовану самоосвіту студентів під керівництвом викладача. 

Свій внесок у вивчення проблеми особистісно орієнтовного навчання 

зроблено А. Коробченко, у чиєму дослідженні зазначено, що особистісно 

орієнтована освіта – це не формування особистості з заданими рисами, а 

створення умов для повноцінного виявлення та розвитку особистісних функцій 

суб’єктів освітнього процесу. Цей процес спрямовано на саморозвиток 

особистості. Найважливішими функціями особистісно орієнтованого розвитку є 

людиноутворююча функція та функція соціалізації. Для того, щоб індивід 

засвоював та перетворював соціальний досвід, швидко адаптувався до умов 

життя, що постійно змінюється, освіта та виховання повинні закласти в ньому 

механізм рефлексії, збереження його індивідуальності. 
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Ознаками особистісно орієнтованого навчання є: зосередження на 

потребах особистості; надання пріоритету індивідуальності, самоцінності; 

співпраця, співдружність, співтворчість між студентами та викладачами, 

удосконалення педагогічних відносин у бік їх відвертості, емпатійності, 

духовно-морального єднання зі студентом; створення ситуації вибору й 

відповідальності; пристосування методики до навчальних можливостей 

студента; актуалізація проблеми особистісного зростання особистості як основи 

її самостійності в оволодінні змістом освіти; стимулювання розвитку й 

саморозвитку студента. 

У сучасному розумінні особистісно орієнтований підхід в освіті – це 

визнання студента головною діючою фігурою всього освітнього процесу, 

створення таких умов, у яких він знаходився б не в ролі виконавця або 

спостерігача, а був би повноправним автором своєї «життєвої позиції», 

відповідальним за власні вчинки. [2, 1] 

Результатом особистісно орієнтованого підходу повинно стати засвоєння 

студентами технології навчання як усвідомленої дії, а саме: в кожному 

конкретному випадку переконливо й аргументовано формулювати мету певної 

дії (тобто, як саме вони вирішують проблему).  

Результатом пошуку ефективних форм і методів навчання в умовах 

пандемії COVID-19 стало дистанційне навчання, що є однією з провідних  

тенденцій в освіті. Ця технологія реалізує принцип безперервної освіти і здатна 

задовольнити постійно зростаючий попит на знання в інформаційному 

суспільстві. Дистанційне навчання передбачає значну самомотивацію студента 

щодо власного навчання, а також високий рівень самоорганізації. Для 

покращення доступності навчально-методичних матеріалів, збільшення 

контакту між викладачем і студентом виникла потреба залучати інтерактивні 

платформи, які дозволяють покращити процес викладання та засвоєння 

необхідного навчального матеріалу. 
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Використання комп’ютерних технологій на заняттях мистецького циклу 

дозволяє значно розширити можливості художньо-естетичного розвитку 

молоді, підвищити ефективність освітнього та виховного процесу. 

Доцільність застосування інформаційно-комунікативних та цифрових 

технологій зумовлена: 

- підвищенням наочності матеріалу та полегшенням його сприйняття; 

- інтенсифікацією навчання за рахунок алгоритмізації процесу; 

- економією навчального часу; 

- здійсненням оперативного контролю за результатами навчання. 

Проблеми підготовки фахівця-хореографа не обмежуються 

вищесказаними, однак окреслене коло питань є досить актуальним і потребує 

більш детального розгляду на вищому, зокрема державному, рівні. 

1. Бачинський В.Й. Освіта та професійна підготовка митців і працівників 

культури України. URL: www.culturalsudies.in.ua/kn_2.php (дата звернення: 19.11.2021) 

2. Коробченко А.А. Проблеми особистісно орієнтованого навчання у ВНЗ. URL: 

http://bdpu.org/scientific_published/2005/pedagogics_4_2005/1 (дата звернення: 19.11.2021) 

3. Стандарт фахової передвищої освіти. Освітньо-професійний ступінь «Фаховий 

молодший бакалавр». Галузь знань «02 Культура і мистецтво». Спеціальність «024 

Хореографія» : затв. Наказом Міністерства культури і інформаційної політики України, 08 

черв. 2021 р. №408. Вид. офіц. Київ, 2021. 
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СЕКЦІЯ 4. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО: СУЧАСНИЙ 

ПОГЛЯД НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ. 

 

УДК 377: 76.012.021 

Папушнікова О. А. 

старший викладач,спеціаліст вищої категорії, 

Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури 

 

КОЛАЖ, ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ФАХОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У 

ВИКЛАДАННІ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОМПОЗИЦІЯ» 

У програмах нормативних навчальних дисциплін зазначено, що здобувачі 

фахової передвищої освіти, або простіше кажучи, студенти у процесі навчання 

отримують загальні та фахові компетентності. 

Загальні компетентності (світоглядна, комунікативна, інформаційна, 

науково – дослідницька і самоосвітня), а саме: 

- здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних 

джерел для розгляду конкретних питань; 

- уміння оцінювати й модифікувати освоєні наукові методи і засоби 

художньої діяльності; 

- спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та 

самореалізацію. 

Фахові компетентності (організаційна, мистецтвознавча) та спеціальні 

(художньо-творча), а саме: 

- здатність використовувати у практичній діяльності досвід світового та 

вітчизняного візуального мистецтва, методів та авторських прийомів провідних 

художників; 

- володіння навичками візуального сприйняття і створення абстрактних  

формальних та предметно-просторових композицій. 
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Розглянемо колаж, як метод формування та оволодіння вищезазначеними 

компетентностями.  

Стисло про історію виникнення колажу. (Collage – приклеювання) – 

прийом в мистецтві, що передбачає поєднання в одному творі різнорідних 

елементів (різних за походженням матеріалу, контрастних за стилем і т.п.)  

Розвиток техніки колажу в ХХ столітті пов’язують з іменами Жоржа 

Брака, Пабло Пікассо, Хуана Гріса. У сферу мистецтва колаж був введений як 

формальний експеримент кубістами,футуристами і дадаїстами. Анрі Матис 

описав колаж, як «малювання за допомогою ножиць». У числі близьких жанрів 

слід також назвати ассамбляж, арт - об’єкт, реді-мейд,інсталяція, 

перформанс.  

Багато хто вдається сьогодні до комп’ютерних програм для створення 

зображень, але більшість колажистів, наш цифровий вік, воліють 

використовувати для колажу знайдені або заготовлені матеріали, такі як папір 

всіх видів,акрилові і акварельні фарби, фотографії, вирізки з журналів, будь які 

дрібні предмети або їх фрагменти – словом все, що можна приклеїти до 

жорсткої основи. Обраний матеріал залежить від обраного напряму мистецтва і 

ступеня розкутості художника. 

Колаж – як метод набуття та формування загальних фахових 

компетентностей універсальний.  

Виконання колажу не має обмежень за віком. Вже з самого малого віку 

дитина здатна з різнокольорових шматків паперу розпочати знайомство з 

композиційною площиною, кольоровими плямами, стилізацією, рухом на 

площині, ритмом – всім тим, що ми називаємо композиція. 

Повернемось, безпосередньо, до підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти. Композиційний аналіз аналогів картин та створення ескізів 

та пошуків до композиції, зроблені у техніці колаж, змушує одразу бачити 

тонові та кольорові плями елементів композиції.  
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Колаж спонукає одразу бачити структуру-кістяк композиції. Техніка 

створення колажу змушує відмовитись від тонкого олівця, який як якір тягне на 

дно купою незначущих деталей. Які так полюбляють недосвідчені студенти. 

Колаж спонукає до мислення композиційними категоріями. 

Уможливлює розвиток у студентів таких складових творчих здібностей, як 

оригінальність (вихід за межі заздалегідь передбачених, відомих підходів і 

рішень композиції). Розвиває відчуття «маси плями». Відсутність фарб, (які 

легко змішати) спонукає інакше відчувати колорит картини, замислитись про 

оптичне змішування кольорів. 

Розклавши кольорові шматочки паперу, можливо спостерігати, 

уточнювати загальний колорит, при потребі змінювати композицію. І тільки 

потім зафіксувати її.  

Колаж, безперечно, розвиває творче уявлення та посилює образне 

мислення. 

             

Висновки. Застосування колажу, як методу - техніки дозволяє швидко і 

влучно у повному обсязі отримати загальні і фахові компетентності здобувачам 

фахової передвищої освіти. 

1. Васильєва О., Поклад І. Розвиток творчої особистості дитини в образотворчій 

діяльності. Мистецтво та освіта. 2002.  №2. С. 42-43. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ЯК 

СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглядаються поняття «вузлова лялька», «народна іграшка», 

«народне мистецтво», «презентаційна діяльність». Насамперед, проаналізована 

важливість презентаційної діяльності у галузі народного мистецтва та 

підготовки майбутніх учителів технологій. Розглянуто особливості 

експонування вузлової ляльки під час виставкових проєктів. Стаття спрямована 

на розширення та поглиблення питання етнодизайнерської підготовки та 

дослідженню процесу презентаційної діяльності. 

В сучасному постінформаційному світі перед людством постають потреби 

захисту інтересів майбутніх поколінь, стабільності соціальних і культурних 

систем орієнтованих на людину. Завданням освіти у XXI столітті, бачимо 

підготовку до життя у швидко змінюваному, глобалізованому світі. Важливою 

складовою є творчий розвиток особистості, який відбувається і через народне 

мистецтво та забезпечує тяглість національної мистецької традиції, сприяє 

сталому розвитку. 
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Дослідженню ролі етнодизайну та народного мистецтва в педагогічному 

процесі приділено увагу в наукових працях Є.Антоновича, В.Бутенка, І.Зязюна, 

Г.Васяновича, О.Гончаренка, Н.Ничкало, І.Савенка, І.Сиваш, О.Стрілець, 

В.Титаренко, В. Фіголя. Сучасні дослідники етнодизайну та художніх 

особливостей української народної іграшки: О. Найден, Л. Герус , О.Скляренко, 

Т. Саєнко, В Титаренко наголошують на її важливій ролі в сучасному 

мистецькому, освітньому та виховному процесі. 

Існує декілька визначень поняття «презентація», як способу подання 

інформації. Презентація мистецької події це комплекс мистецтвознавчих, 

видавничих, інформаційних, організаційних процесів з використанням 

інноваційних технологій, що дозволяє отримати широкий суспільний розголос і 

як результат зацікавлення та залучення молоді до традиційної культури. Багаті 

можливості у процесі патріотичного та естетичного виховання через народне 

мистецтво демонструють виставкові проєкти з залученням традиційної 

народної іграшки зокрема вузлової ляльки.  

Українці зберегли унікальну іграшкову культуру, що є невід’ємною 

складовою народного мистецтва. Народна лялька за висловом Є.Шевченка є 

«…віддзеркаленням прадавньої культури українців» та є високодуховним 

пластом традиційної культури [5, с.3]. Водночас народна лялька на сьогодні 

переживає період відродження. Дослідник народного іграшкарства О. Найден 

вважає, що сьогодні вузлова лялька «постає як певний образ, який корелюється 

з глибшими екзистенціальними основами життя, ніж просто іграшка.» [3, с. 25]. 

Можна визнати, що вузлова лялька є унікальним, синергетичним видом 

народного мистецтва, що в своїй мистецькій довершеності презентує водночас 

декілька видів традиційних ремесел: вишивка, ткацтво, вибійка, шитво золотом, 

фарбування рослинними барвниками. Розглядається з точки зору філософії, 

педагогіки, етномистецтвознавства та слугує об’єктом залученим до процесу 

естетичного, патріотичного виховання. В сучасному середовищі, вузлова 

лялька виступає і як предмет інтер’єру, моделлю для демонстрації традиційного 

вбрання, іміджевим предметом мистецтва. 
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Для успішної презентаційної діяльності в галузі народного мистецтва 

потрібно спиратися на новітні культурно-мистецькі та освітні парадигми. 

Інноваційною є організація вузько тематичних виставок, що представляють 

один аспект певного виду народного мистецтва, але широко демонструють 

багатогранність його побутування, взаємозв’язки з духовним, культурним, 

суспільним та побутовим життям. Розглянемо реалізацію цього завдання на 

прикладі виставок з народного лялькарства, під час яких візуальний ряд 

творчих робіт доповнюється особистими речами майстрів старшого покоління, 

родинними світлинами, що унаочнюють передачу традиції. Включення до 

експозиції творчих робіт вихованців дитячих гуртків мистецького спрямування 

та доробку молодих майстрів демонструють перспективи розвитку мистецтва 

народної ляльки. 

Завдання, що вирішується під час презентації – через візуальний образ та 

культурний контекст залучати глядача на емоційному рівні та спонукати його 

до співтворчості. Це завдання у виставковому проєкті вирішено шляхом 

демонстрації разом з вузловими ляльками предметів традиційного вжитку; 

матеріалів, що традиційно використовують в лялькарстві; композицій з 

традиційного строю та ляльок, що вдягнені в міні копії цього вбрання. 

Експозиція таким чином представляє мікрокосмос традиційного житла, де і 

побутувала вузлова лялька. 

Одним із засобів зацікавити глядача, наблизити твори мистецтва до 

відвідувачів є проведення серії майстер-класів та творчих зустрічей з майстром 

під час проведення виставки. Сьогодні ця форма презентації виставки вже не є 

новаторською і втратила новизну для глядача, хоча успішно може бути 

використана в комплексі з іншими заходами. Вузлова лялька як елемент 

сучасного культурного простору знаходить відображення в творах мистецтва. 

На виставці доречно поєднати народну іграшку та твори образотворчого 

мистецтва, що відбивають сприйняття вузлової ляльки художниками. Таким 

чином продемонстрована творча колаборація різних видів мистецтва та 

посилено вплив на глядача. 
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Більшість майстрів, окрім творчої діяльності, задля саморозвитку, є 

дослідниками народного мистецтва, здійснюють етнографічні розвідки, 

працюють в архівах, збирають колекції старожитностей. Тому під час виставок 

демонструються не лише твори майстра, а й здобутки майстра чи майстрині як 

дослідника і колекціонера. В експозицію включаються реконструкції народних 

ляльок виконані за описами респондентів чи музейними зразками; фільми, 

відео презентації про проведені етнографічні експедиції, розробки дизайну 

проєктів. Це дозволяє представити весь творчий процес: від вивчення джерел, 

що надихають, до авторської ідеї та її втілення у матеріалі.  

Маємо констатувати, що концепцією освітніх проєктів, виставкових та 

мистецьких заходів в галузі народного мистецтва є демонстрація живої 

культурної практики – традиції вузлової ляльки, представлення її, як 

мистецького та соціального феномену, важливої складової напрямку 

етнодизайну. 

1. Герус Л. М. Українська народна іграшка. / Інститут народознавства НАН України. 

Львів, 2004. 263 с. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» 

Серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку вищої 

освіти в контексті євроінтеграції України визначено проблему постійного 

підвищення якості освіти, модернізацію її змісту та форм організації освітнього 

процесу; впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій [1].  

Нововведення або інновації характерні для будь-якої професійної 

діяльності людини і тому природно стають предметом вивчення, аналізу та 

впровадження. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом 

наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих викладачів і 

цілих колективів. 

Ідея втілення інноваційних технологій в навчання передбачає досягнення 

мети високоякісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної 

забезпечити кожній людині умови для самостійного досягнення тієї чи іншої 

цілі, творчого самоутвердження у різних соціальних сферах.  

Саме інноваційні підходи до навчання формують у здобувачів вищої 

освіти стійкий інтерес до вивчення дисциплін, допомагають формувати навички 

професійної і навчальної діяльності, спонукають до творчості, здатні викликати 

емоції, впливають на глибину і міцність знань. 

Впровадження інновацій є специфічним і досить складним завданням 

викладача, потребує особливих знань, навичок, здібностей. Викладач має 
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володіти системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, 

сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій, вміло поєднувати 

форми і методи, проводити паралелі між дисциплінами, проводити інтегровані 

заняття, впроваджувати елементи змішаного навчання. 

Серед педагогічних інновацій значне місце займають активні форми 

навчання і нестандартні підходи до проблем освітнього процесу. Проблема 

активізації освітнього процесу, формування знань студентів із спеціальних 

дисциплін – є актуальним завданням. Щоб вирішувати ці завдання, викладачі 

циклової комісії інформаційної, бібліотечної та архівної справи Тульчинського 

фахового коледжу культури  спрямовують свою діяльність на розробки і 

застосування таких форм, методів і засобів навчання, які б сприяли підвищенню 

пізнавального інтересу студентів, активності, творчості в одержанні знань і 

навичок та подальшого їх використання на практиці. Формування знань йде 

тим успішніше, чим вища активність тих, кого навчають. 

Першочерговими завданнями викладачів циклової комісії є навчити 

студентів творчо, самостійно працювати з інформаційними матеріалами, 

освоювати систему знань, аналізувати та формувати своє ставлення і бачення 

будь-якої проблеми, давати оцінку подій і явищ щодо власного буття; навчити 

студентів використовувати на практиці знання та уміння, знаходити шляхи їх 

вдосконалення  в умовах ринкової економіки. Новітні технології навчання 

передбачають не отримання просто знань, а творче ставлення до них, яке 

формує культуру, перетворюючи знання в частину особистого буття та 

свідомості людини, розвиток творчих здібностей студентів, активізацію 

пізнавальної діяльності та підвищення мотивації до навчання. Впровадження 

новітніх технологій забезпечує більш високий рівень освітнього процесу в 

порівнянні з іншими методами навчання, сприяє розвитку пізнавального 

інтересу студентів,  підвищує якість засвоєння навчального матеріалу і якість 

фахової підготовки фахових молодших бакалаврів. 

Досвід викладачів з питань впровадження новітніх технологій в освітній 

процес – це використання  комп’ютерних моделюючих систем, впровадження 
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ситуаційних, так званих кейсових технологій і вирішення фахових задач за 

допомогою комплексного використання знань з навчальних дисциплін. 

У творчих лабораторіях викладачів – інноваційні форми проведення 

занять: професійні тренінги, бінарні заняття, заняття-дослідження, ділові ігри, 

заняття на інтегрованій основі та ін.  

У практиці роботи викладачів циклової комісії інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи використовуються такі форми проведення 

лекційних занять, як лекції-диспути, лекції-турніри, лекції-презентації, лекції-

круглі столи тощо. В навчальному процесі використовуються і «ділові ігри». 

Така форма проводиться після вивчення студентами розділу, теми,  для 

закріплення знань, отриманих під час практичних занять. Широко 

використовуються тестування зі спецдисциплін, які допомагають перевірити 

логічність мислення, навики практичного використання матеріалу, визначити 

реальний рівень підготовки студентів. У процесі вивчення спеціальних 

дисциплін найбільш ефективними є ділові ігри, які   застосовуються з 

дослідницькою метою, навчальними цілями щодо  подальшої роботи в 

сучасних ДІС. Основою для ділової гри є теоретичний матеріал. Ділова гра дає 

можливість програти практично будь-яку  конкретну ситуацію. Гра дозволяє 

з’єднати знання та навички перетворити знання з передумови до дій у самій дії. 

Ділові ігри, які розроблені під конкретні ситуації, вводять студентів у 

сферу виробничої діяльності : виховують у них здатність оцінювати 

особливості роботи конкретної бібліотеки (структурного підрозділу, відділу), 

діловодної служби чи архіву, знаходити  рішення щодо удосконалення форм та 

методів роботи в різних ДІС.  

Під час проведення практичних занять викладачі намагаються знайомити 

студентів з новими проєктами, інформацію про які  відслідковують на різних 

сайтах, блогах.  

Викладачі циклової комісії в практиці роботи використовують також  такі 

форми та прийоми інноваційного навчання, як ситуаційні завдання, які є 

складовими  практичних завдань екзаменаційних білетів з спецдисциплін  та 
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дидактичні кросворди, які студенти складають самостійно по визначеній темі та 

використовують для активізації розумової та пізнавальної діяльності студентів.  

Широко практикується в практиці роботи викладачів циклової комісії  

проведення бінарних занять, під час яких викладачі можуть співпрацювати з 

іншими цикловими комісіями, зокрема викладачами інформатики, літератури, 

психології та ін. Така робота дає можливість методично удосконалити заняття, 

інтегруючи його зміст: вибрати із змісту кількох дисциплін інформацію і 

об’єднати навколо однієї теми. 

Одним з видів інновацій в організації професійної освіти є введення 

дистанційного навчання [2]. 

Дистанційне навчання – нова організація освітнього процесу, що 

ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів навчання, так і 

нових інформаційних та телекомунікаційних технологій. Воно відкриває 

студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність 

самостійної роботи, знаходження і закріплення різних професійних навичок, а 

викладачам дозволяє реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.  

Для викладачів циклової комісії перехід на дистанційну форму роботи не 

став форс-мажором, вони продовжують пошуки та апробацію кращих засобів 

для організації онлайнового навчання. До педагогічного арсеналу викладачів 

вже давно увійшли такі методики, як робота зі студентами за допомогою 

персональних сайтів, використання оболонки Google Classroom , комунікації зі 

студентами у Viber. 

Викладачами також створені програмовані методичні комплекси з 

навчальних дисциплін. Аналізуючи результати найбільш використовуваних 

навчальних програм та соціальних мереж, можна зазначити, що переважна 

кількість занять проводилася та проводиться в Google Classroom , Viber, 

Telegram; для пошуку цікавої та доступної інформації для студентів 

використовують статистичні дані з Інтернету, відео з You Tube, створюють 

тести та завдання за допомогою Google Form тощо. 
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Застосування мультимедійних та мережевих технологій виводить освітній 

процес на новий рівень, через Інтернет здійснюється доступ до баз даних 

електронної пошти, веб-сторінок, навчальних сайтів, а також до завдань 

«хмарки», створеної викладачем на платформі Google, що пов’язуються з 

електронною поштою.  

Наступними інструментами, які допомогли проводити заняття синхронно 

(згідно з розкладом) у режимі онлайн, стали проведення вебінарів, 

відеоконференцій завдяки сервісам Zoom, Google Meet та ін. 

Розвиток комп’ютерних мережних технологій став однією з 

перспективних платформ для розвитку сучасної системи дистанційної освіти, 

електронного та мобільного навчання, які ефективно використовуються для 

різноманітних форм навчання. Застосування активних форм і методів 

викладачем відкриває перед здобувачами вищої освіти джерела необмеженої 

інформації, необмежених ресурсів та можливостей, які зростають з кожним 

роком. Дистанційне навчання грає все більшу роль у модернізації освіти, 

відкриває студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує 

ефективність самостійної роботи, дає зовсім нові можливості для творчості, 

знаходження і закріплення різних професійних навичок, а викладачам дозволяє 

реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. 

Дистанційна освіта в Україні динамічно розвивається і є перспективною 

формою освіти в нинішній час, і особливо, в майбутньому, оскільки при 

грамотній її організації вона може забезпечити якісну освіту та відповідає 

вимогам сучасного суспільства.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 

(на прикладі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») 

Сучасний етап державотворення в Україні характеризується 

недосконалістю механізмів взаємодії освітніх установ і ринку праці, ефективної 

підготовки майбутніх професіоналів та їх подальшого працевлаштування.  

В нашій державі дуальна освіта робить лише перші кроки на шляху до 

системного партнерства виробничих підрозділів та освіти, то в нагоді може 

стати вивчення досвіду інших країн: «30/70» – такий принцип дуальної форми 

навчання в Німеччині. 30 – теоретичний курс у закладі освіти, а 70 – 

безпосередньо професійна діяльність на виробництві. При цьому роботодавець 

«ростить» свого працівника, помічаючи більш успішних, пропонуючи робочі 

місця по завершенню навчання кращим. Протягом усього терміну навчання 

роботодавець формує повний психологічний портрет претендента на 

працевлаштування, а здобувач освіти виконує реальні дослідження 
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професійних завдань і вирішення існуючих проблем на виробництві чи в певній 

установі [2]. 

У «Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» 

вказано на проблему недостатнього рівня готовності багатьох випускників 

закладів фахової передвищої освіти до самостійної професійної діяльності на 

перших робочих місцях [1]. Проявами цієї проблеми є: неготовність 

випускників працювати за фахом; незадоволеність ринку праці рівнем якості 

освіти; встановленням додаткових (іноді суб’єктивних) вимог до наявності 

досвіду професійної діяльності у випускників, які влаштовуються на роботу 

вперше; не здатністю випускниками застосовувати набуті знання, уміння та 

навички на практиці, що призводить до потреби у додатковому навчанні на 

робочому місці.  

Окремо слід зауважити й на ті проблеми, які є актуальними саме для 

спеціальності «Інформаційна бібліотечна і архівна справа» галузі 02 «Культура 

і мистецтво» і впливають на конкурентоспроможність її випускників:  

недостатній обсяг фінансування закладів освіти для закупівлі обладнання і 

програмного забезпечення для  створення сучасної матеріально-технічної бази, 

що впливає на формування практичних навичок учасників освітнього процесу 

та імідж спеціальності.  

Протягом багатьох років КЗ «Харківський фаховий вищий коледж 

мистецтв» ХОР забезпечує теоретичну та практичну підготовку здобувачів 

освіти ОПС «фаховий молодший бакалавр» за кваліфікацією «фахівець з 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи, організатор діловодства» 

відповідно до Стандарту фахової передвищої освіти за відповідною 

спеціальністю; тісно співпрацює з бібліотеками м. Харкова та області (Обласна 

бібліотека для юнацтва, Обласна бібліотека для дітей, Обласна універсальна 

наукова бібліотека, Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка), 

які є постійними базами навчальної і виробничої практики та потенційними 

роботодавцями. 
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Але первинний практичний досвід студенти спеціальності набувають 

саме у бібліотеці коледжу, яка є інформаційним, навчальним, та культурно-

освітнім структурним підрозділом, здійснює інформаційне забезпечення 

освітнього-виховного процесу. Щоб відповідати сучасним нормам і критеріям 

освітнього процесу, у 2021 році працівники бібліотеки разом із досвідченими 

викладачами комісії взяли участь в обласному конкурсі Харківської обласної 

ради «Разом в майбутнє» із проєктом «Сучасна бібліотека - компетентний 

фахівець – активна громада», що дозволило комплексно автоматизувати 

інформаційно-бібліотечні процеси у бібліотеці коледжу. В рамках проєкту для 

бібліотеки було придбано сучасне комп’ютерне обладнання та програмне 

забезпечення, в тому числі автоматизована інформаційно-бібліотечна система 

«УФД/Бібліотека». 

Втілення проєкту дозволило не тільки створити у бібліотеці коледжу 

сучасний технічно забезпечений інформаційний простір, але й акцентувало 

увагу на важливій, професійно-зорієнтованій ролі освітньої бібліотеки 

Коледжу, як спеціально створеної з цією метою, якісної навчальної бази для 

проведення практичних занять з дисциплін циклу фахової підготовки. 

Реалізація такого проєкту як дуальної форми практичного навчання для 

здобувачів фахової передвищої освіти надає можливість: ознайомлення з 

технологічними процесами формування інформаційно-документного фонду 

бібліотеки, обслуговування користувачів, бібліографічної діяльності; поєднання 

теоретичних знань з професійними навичками; отримання первинного 

практичного досвіду під час навчання; набуття до закінчення навчання низки 

професійних компетентностей, які необхідні для подальшого професійного 

зростання, реалістичного бачення власного кар’єрного шляху; збільшення 

шансів на отримання роботи за спеціальністю відразу після закінчення 

освітнього закладу. 

Критеріями досягнення очікуваних результатів для освітнього закладу є: 

підвищення якості практичної підготовки майбутніх фахівців за рахунок 

адаптації освітніх програм, використання сучасних технологій; створення умов 
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для конкурентоспроможності закладу на ринку освітніх послуг; моніторинг 

актуальної інформації про поточний стан розвитку професій, за якими заклад 

освіти готує фахівців; розширення можливостей для підвищення кваліфікації 

викладацького складу. 

Студенти мають можливість реалізувати здобуті знання та фахові 

навички безпосередньо у бібліотеці Коледжу як бази навчальної та виробничої 

практики. 

Дуальна система підготовки – одна з найефективніших форм підготовки 

кадрів у світі, яка широко розповсюджена в розвинених країнах і є основною 

системою підготовки кадрів на різних рівнях здобуття освіти. Упровадження 

дуальної форми освіти в Україні є перспективним напрямом розвитку фахової 

передвищої освіти. А вивчення досвіду європейських країн щодо її організації 

сприятиме налагодженню системи підготовки висококваліфікованих кадрів в 

Україні. 

1. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти : 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 660-р. URL : 

https://bit.ly/3FHAN5G 

2. Кримчак Л. Ю. Система дуальної освіти як умова якісної підготовки 

конкурентоспроможних професіоналів до ринку праці в Україні.  Теорія і методика 

професійної освіти. Інноваційна педагогіка. Дніпро, 2019. Випуск 11. Т. 2. С. 83-86. URL : 

https://bit.ly/3CPkH8l  
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Моторна Н.І.  

викладач-методист  

Тульчинський фаховий коледж культури 

 

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА 

АРХІВНОЇ СПРАВИ 

Одним з пріоритетних завдань сучасної освіти є формування творчої 

особистості, здатної до самореалізації, самовизначення в реаліях сучасного 

життя, ініціативної, оригінальної, відповідальної, здатної до ефективної 

колективної взаємодії. [1,с.28] 

Адже кожна людина має величезний творчий потенціал як природну 

властивість нашої людської природи. Проблема полягає в тому, щоб його 

розвинути. 

Сучасна педагогіка наголошує на особистісній орієнтації та 

індивідуалізації освітнього процесу, що сприятиме формуванню творчої 

особистості, не відкидаючи необхідність забезпечення засвоєння державного 

стандарту освіти кожним її здобувачем. 

Але які б зміни не відбувалися у фаховій передвищій освіті, головна її 

проблема – підготовка фахівців, необхідних для суспільства, і в той же час 

задоволення потреб молоді в освіті, духовному розвитку, інтелектуальній 

професіоналізації. 

В усі часи цінувалися люди, які вміють творчо, нестандартно підходити 

до будь-якої справи, тому проблема формування творчої, активної особи була і 

залишається актуальною. 

На ринку праці сьогодні існує запит на творчу особистість, 

індивідуальність, здатну на відміну від людини виконавця, самостійно мислити, 

впроваджувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. 
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Великий педагог В.О.Сухомлинський стверджував, що «творчість – це не 

сума знань, а особлива направленість інтелекту, особливий взаємозв’язок між 

інтелектуальним життям та проявом її сил в активній діяльності»[2, с. 114] 

Якщо спробувати образно сформувати модель творчої особистості 

фахівця з інформаційної, бібліотечної і архівної справи, то її складовими є: 

творчий пошук, творча активність, творче спілкування, творче мислення, 

творча активність 

З цього розпочинається робота циклової комісії викладачів 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи Тульчинського фахового 

коледжу культури щодо виховання творчої особистості майбутнього фахівця. 

Ще в період адаптації,  в щоденному спілкуванні   з першокурсниками, бачимо, 

що мріють вони про те, щоб їхня майбутня професія була сучасною, 

престижною, давала перспективу професійного зростання. 

З першого року навчання відвідуємо кращі документально-інформаційні 

структури області (можливі місця їх працевлаштування в перспективі): 

Вінницьку обласну універсальну бібліотеку ім. К.А.Тімірязєва, Вінницьку 

обласну бібліотеку для дітей ім. І.Франка, бібліотеку Вінницького 

Національного медичного  університету ім. М. Пирогова, Вінницький обласний 

художній музей, обласний державний архів, кращі офісні установи Вінниччини. 

Творчість – найфундаментальніша характеристика людської природи, це 

потенціал притаманний кожній людині з народження, але її треба постійно 

розвивати. Тому в процесі підготовки фахівців звертаємо увагу на розвиток 

стійких творчих інтересів, цілеспрямованості, творчих пошуків, наполегливості 

під час виконання творчих завдань. 

Кожен студент презентує свою «Творчу візитку», творчу роботу «Я 

розкажу Вам про себе», готує творчі проекти «Мій шлях у професію», 

«Інформація у моєму життєвому проєкті». 

Важливість проблеми формування творчої особистості в процесі 

професійного становлення визначають її значення: соціальне, тому, що 

формується не просто нова людина з особливим складом мислення, а фахівець, 
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який долучається до прогресивних перетворень у бібліотечній, архівній та 

інформаційній справі. 

Загальна структура творчого потенціалу визначається такими 

складовими: задатки, нахили, які проявляються у відданні переваг чомусь, 

інтереси, їх спрямованість і чистота; допитливість, прагнення до створення 

чогось нового; швидкість у засвоєнні нової інформації; прояви загального 

інтелекту; наполегливість, цілеспрямованість, працелюбність ;порівняно 

швидке і якісне володіння вміннями, навичками, майстерністю виконання 

певних дій; здібності до реалізації власних стратегій і тактик, різних проблем, 

завдань, пошуку виходу зі складних нестандартних ситуацій, Пропонуємо 

здобувачам освіти взяти участь в дискусіях «Будувати життя, перебудовувати 

життя, чи прилаштовуватися в ньому?», «Як стати лідером?». 

Інноваційною формою є і пошукова робота. Починаючи з першого року 

навчання, фахові дисципліни розпочинаються інформаційними калейдоскопами 

«Увага! Новинка!»: нова книга, нова думка, нове дослідження, новий документ, 

новий конкурс, новий проект та ін. 

Конкурси творчих робіт дають  можливість студенту професійно 

зростати, ставати впевненим, брати відповідальність на себе, формувати 

лідерство. Тематика конкурсних робіт різноманітна: «В об’єктиві Я і Книга», 

«Я долю вибрала сама», «Нова бібліотека моїми очима». 

Фахівець галузі культури живе доти, поки він в творчому пошуку. 

Здобуття освіти в коледжі – це теж щоденний пошук. Вже звичними стали 

виїзди-дослідження «Маловідомі сторінки історії мого району», «Де українцям 

шукати своє коріння?», «Жива історія в світлинах», «Я вінничанка і цим 

пишаюсь!». 

Працюючи над курсовими роботами з «Бібліотечного краєзнавства», 

студенти глибоко поринають в творчий пошук збираючи і записуючи легенди 

про край з уст старожилів, створюють відео сюжети про свій край, буктрейлери 

про книги письменників-земляків. Найглибшими дослідженнями стали 

напрацювання здобувачів освіти (нині випускників) Марії Глухої «Родовід 
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українського краєзнавства», Діани Белоус «Бібліотечне краєзнавство у розвитку 

і збереженні культурної спадщини с. Тиманівки на Вінниччині», Юлії Шевчук 

«Інновація як стратегія розвитку бібліотек». 

Інноваційними є і форми захисту контрольних робіт студентами заочної 

форми здобуття освіти. З дисципліни «Обслуговування в ДІС» - це захист свого 

проєкту «Я презентую свій досвід» (викладач Моторна Н.І.), з навчальної 

практики – презентація роботи  бібліотек за різноманітними темами (викладач 

Фолюшняк Є.В.). 

Як показує досвід, творча активність студентів найкраще проявляється і 

під час виконання інтелектуальних завдань, активних ділових ігор, квестів, 

навіть, флешмобів. Тому в освітній роботі звертаємо увагу на формування у 

студентів різноманітних стійких творчих інтересів, креативного мислення, 

наполегливості.  Використовуючи творчі підходи викладачами циклової комісії 

було організовано і проведено :літературний подіум «Квіт подільського слова», 

костюмовану фотоімпрезу «Книжкові герої серед нас», бібліофолькпаті для 

молодих, активних, креативних, презентацію книги колишнього викладача 

коледжу Миколи Сафроняка «Душі моєї джерело», літературний подіум 

«Модна книга», конкурсну програму «Молодіжне  дефіле», школу бібліотечної 

творчості «Візитна картка бібліотек: традиції та інновації», бібліотечне ноу-хау 

«Калейдоскоп корисних порад та рекомендацій». 

В 2020 році проведена також друга обласна науково-практична 

конференція «Формування нової моделі фахівців з інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи: досвід, проблеми та шляхи вирішення». 

Викладачі кваліфікують кожного студента як Людину, яка не збирається 

жити, а вже живе. Насамперед, намагаємося уникати найстрашнішого 

викладацького захворювання – збайдужіння до студента. Прагнемо самі бути 

шукачами, дослідниками, бо за словами В.Сухомлинського, «якщо не буде 

вогника у Вас, Вам ніколи не запалити його в інших».[2 с. 67]  

Освіта – це найвеличніше з усіх благ, але лише в тому разі, коли вона 

найвищої якості. (Р. Кіплінг)». 
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В наш час людство постало перед лячними проблемами, викликами: 

пандемія, локдауни, дистанційне навчання. Локдауни в освіті шкодять безпеці 

та розвитку студентів, освіта втрачає викладачів, правовий безлад порушує 

автономію закладів освіти, примушуючи директорів виконувати незаконні 

вимоги  та обертається проти них судовими позовами, освітяни готові до 

рішучих дій. 

Розгортання та супроводження системи дистанційного навчання потребує 

як великої праці всього педколективу для підготовки методичних матеріалів, 

так і наявності в закладі освіти фахівців з ІТ, які постійно підтримують систему 

у постійному робочому стані.  

В роботі використовуються сервіси Google Класс, Google Meet, ZOOM, е-

пошта. 

Викладачі циклової комісії посилили свою самоосвіту і в умовах 

дистанційної форми навчання беручи участь в навчанні організованому 

Вінницьким обласним навчально-методичним центром культури, мистецтв та 

туризму, участь в семінарах, вебінарах, школах інноватики, в науково-

практичних Інтернет-конференціях, відеоконференціях на платформах Google 

Meet, ZOOM. 

Студенти також самостійно використовують Інтернет-технології. Це, 

насамперед, відеоуроки на публічних сайтах, таких як www.youtube.com, скайп-

технології, використовується інформація з соціальних мереж, зокрема груп 

«Бібліотеки Вінниччини і реформи», «Тільки жваві бібліотекарі», «Тульчинська 

публічна бібліотека запрошує…». 

З розповсюдженням мобільних засобів ІТ (смартфони, планшети, 

нетбуки) та зростанням швидкості Інтернет-з’єднань комунікації на форумах 

навчальних сайтів та у соціальних мережах, реалізація мережевих проектів, як 

національних, так і міжнародних, стають популярною, а у деяких випадках і 

необхідною складовою освітнього процесу. 
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І в умовах адаптивного карантину, дистанційного навчання намагаємося 

розвивати творчий підхід в освітній роботі : підготовку і захист практичних 

робіт студентів  виконаних у програмі Power Point, захист  букктрейлерів, 

Але «жодна інформаційна технологія не в змозі повністю замінити 

особистість творчого викладача.[2 , с.72] 

За переконаннями В.Сухомлинського, «Лише творча особистість учителя 

може виховати творця»[2, с.101].  

«Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в 

житті, - людиною, писав  В.Сухомлинський. Від нашого вміння, майстерності , 

мистецтва, мудрості, залежить її життя, здоров’я, розум, характер, воля, 

громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя». [3, 

с.84] 

Ми, люди, відрізняємося від інших живих істот на Землі. Ми маємо 

потужну уяву й необмежену творчість. Ми можемо перенестись у минуле й 

уявити його з різних боків. Можемо переглянути минуле і по-різному його 

витлумачити. Можемо по-новому поглянути на теперішнє очима інших людей. 

А ще передбачити багато варіантів розвитку майбутнього й, задіявши творчі 

навики, втілити їх у реальність. Спрогнозувати майбутнє нам не під силу, зате 

ми здатні допомогти його сформувати.[3, с. 98] 

1. Близнюк В. Застосування теорії множинного інтелекту щодо формування творчої 

особистості. Українська культура : сучасні мистецькі та педагогічні виміри : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. Канів, 2018. С.28. 

2. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. Київ, 2001. С.114. 

3. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. Київ, 2002. С.67. 
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Харківський фаховий вищий коледж мистецтв 

 

«ІНФОРМАЦІЙНО-ЧИТАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ЯК ПОКАЗНИК 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ  

Професійна підготовка конкурентоздатного фахівця певної сфери 

діяльності є базою для розвитку особистості і запорукою успішного 

майбутнього України на світовій арені. Ця підготовка має відповідати 

інтересам та запитам суспільства, бути спрямована на потреби сьогодення; 

вирішувати завдання забезпечення людини «конкурентоспроможною 

професією» та надання їй статусу «компетентного молодого фахівця, який 

виявляє свідому готовність до постійного професійного зростання, соціальної 

та професійної мобільності (вільно орієнтується в суміжних галузях діяльності), 

якісного і творчого виконання професійних обов’язків (завдань) відповідно до 

індивідуально-психологічних особливостей особистості» [1] 

Під «професійною компетентністю фахівця» розуміють: «властивість 

якісну характеристику професіонала, яка вказує на його спроможність доцільно 

та ефективно діяти за реальних обставин, тобто реалізовувати компетенції – 

конкретні групи досвідних надбань стосовно тих чи інших напрямків чи етапів 

здійснення професійної діяльності» [1]; «суб’єктивну категорію, що 

виявляється у здатності й готовності діяти автономно в ситуації 

невизначеності» [5]; «характеристику спеціаліста, його кваліфікації, коли 

наявні знання, які є необхідними для здійснення професійної діяльності» [4]. 

«володіння спеціалістом знаннями, уміннями, нормативами, необхідними для 

виконання професійних обов’язків відповідно до еталонів і норм» [3]. 

За рішенням Міжнародної спеціалізованої виставки освітніх технологій 

Bett (Лондон, 2021 р.), щоб якнайкраще підготуватися до майбутнього, 
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нинішнім та прийдешнім поколінням треба здобувати та відточувати наступні 

професійні навички [6]: 

- системне мислення – бачити цілісні системи та взаємодію складових; 

- критичне мислення як комплекс мисленнєвих операцій, що 

характеризується здатністю людини аналізувати, порівнювати, синтезувати, 

оцінювати інформацію з будь-яких джерел; 

- комунікаційні навички; 

- емоційний інтелект; 

- аналітичні здібності; 

- технічні й технологічні навички. 

Цей список навичок можна доповнити переліком так званих «розумових 

навичок», які були сформульовані в ході дослідження на базі Вінчестерського 

університету Великобританії, який функціонує як «Centre for Real-World 

Learning» (Центр навчання для реального світу) [2]: 

- вміння пошуку проблем як уточнення потреб, перевірка наявних 

рішень, дослідження контекстів; 

- навички візуалізації як вміння використовувати різноманітні 

інформаційні джерела та матеріали, створюючи новий інформаційний продукт; 

- творче вирішення проблем – застосування різноманітних методів, 

генерування ідей та рішень з іншими членами команди; 

- адаптація інтелектуальних розробок – реферування, тестування, 

аналіз, переосмислення. 

Отже, підвищення рівня, ступеня та якості професійної компетентності 

фахівця є головний завданням системи фахової передвищої освіти взагалі, та 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» зокрема. 

Інтегрованою категорією, яка акумулює в собі майже всю низку вище 

перерахованих навичок і спрямована на формування професіоналізму фахівця 

сфери інформаційної діяльності, є «інформаційно-читацька компетентність». 

«Інформаційно-читацька компетентність» – це показник якісного рівня 

професійної компетентності особистості за кваліфікацією «фахівець з 
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інформаційної, бібліотечної та архівної справи; організатор діловодства», який 

виявляється у готовності й здатності (вмінні):  

- самостійно здобувати ділову інформацію, вести інформаційний 

пошук, орієнтуватися у словниках, енциклопедіях, працювати з інтернет-

джерелами; вміти формувати інформаційну систему підприємства (організації, 

установи) з метою якісного надання інформаційних послуг (системне мислення, 

вміння пошуку проблем); 

- розуміти зміст тексту службового (управлінського, ділового) 

документа, встановлюючи діалогічну взаємодію з текстом з метою визначення 

важливості викладеного матеріалу (навички критичного мислення); 

- перетворювати отриману інформацію у знання в процесі 

документаційно-інформаційного забезпечення управління, виокремлювати в 

тексті первинну, вторинну, надлишкову чи недостатню інформацію (аналітичні 

навички, навички візуалізації); 

- здійснювати процеси документування управлінської інформації та 

організації роботи з документами відповідно до інформаційних потреб 

професійної діяльності із використанням сукупності технічних засобів та 

сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій; перетворити інформацію з 

однієї знакової системи в іншу (технічні й технологічні навички);  

- налагоджувати діалогічну взаємодію з текстом з метою визначення 

важливості викладеного матеріалу для суспільного й особистісного розвитку 

(адаптація інтелектуальних розробок); 

- вміння розв’язувати виробничі (професійні) завдання, здійснювати 

особистісний саморозвиток, знаходити в тексті підтвердження власної думки 

(емоційний інтелект, творче вирішення проблем).  

Процес практичної реалізації «інформаційно-читацької компетентності» 

для фахівця з документаційного забезпечення управління складається з 

наступних компонентів:  

1. Компонент цілепокладання, який зорієнтований на формування 

уявлення про системи документування, роль, значення та функції різних видів 
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документів; про цілепокладання кожного з документів в певній практичній 

ситуації;  

2. Змістовно-структурний компонент, який формує знання щодо 

структури ділового документа, низки обов’язкових реквізитів, вимог щодо їх 

оформлення і розміщення з метою забезпечення якісного інформаційно-

документаційного супроводу на всіх стадіях та етапах діяльності управлінської 

системи.  

3. Процесуально-діяльністний компонент являє собою формування 

системи знань і навичок щодо організації роботи з документами. Цей 

компонент включає вміння визначити послідовність технологічних операцій по 

роботі з документами (розробка технологічної чи маршрутної карти роботи з 

документом або оперограми); навички щодо опрацювання управлінських 

(службових) документів на всіх етапах документообігу (приймання та 

попередній розгляд, реєстрація документів, контроль за їх виконанням та 

стадіями проходженням в організації, інформаційно-аналітична та довідкова 

робота з цими документами, їх відправлення) 

4. Результативний компонент – складання ділового управлінського 

документа та заповнення всіх необхідних облікових форм як показник рівня 

сформованості професійної компетентності фахівця з інформаційно-

документаційного забезпечення управління. 

Таким чином, професійна компетентність - це якість, яка дозволяє людині 

продуктивно здійснювати свою професійну діяльність. Високий рівень 

професійної компетентності здобувача освіти сприяє досягненню особистого 

успіху, ефективній самореалізації в багатьох сферах. Підвищення рівня, 

ступеня і якості формування професійної компетентності забезпечує 

ефективність підготовки молодого фахівця, а саме – його 

конкурентоспроможність. «Інформаційно-читацька компетентність» акумулює 

низку професійних навичок, застосування яких забезпечить високий рівень 

документаційного супроводу в будь-якій установі. 
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РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПІДГОТОВКУ СУЧАСНОГО 

ФАХІВЦЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ 

Введення в дію нового переліку галузей і спеціальностей, за якими 

готуватимуть фахівців в Україні, внесли суттєві корективи в процес 

професійної підготовки спеціалістів сфери документознавства та інформаційної 

діяльності, бібліотекознавства, архівознавства, книгознавства, об’єднавши усі 

ці спеціальності під однією назвою «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа». 

Таке реформування спеціальності відбулося під впливом інформатизації 

суспільства та євроінтеграційних процесів. Ці зміни визначають за необхідність 

оновлення та доукомплектування науково-методичного забезпечення процесу 

професійної підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

і нового підходу у викладанні циклу предметів. 
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Метою доповіді є проаналізувати інноваційну складову професійної 

підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в контексті 

реформування спеціальності. 

Для визначення сутності професійної діяльності у сучасному вигляді є 

необхідність виокремити три компоненти у структурі спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а саме: інформаційна справа; 

бібліотечна справа; архівна справа. 

Інформаційна діяльність - сукупність дій, спрямованих на задоволення 

інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. Основними видами 

інформаційної діяльності є створення, збирання, одержання, зберігання, 

використання, поширення, охорона та захист інформації. 

Бібліотечна справа – галузь інформаційної, культурної та освітньої 

діяльності суспільства, спрямована на створення і розвиток мережі бібліотек, 

формування, опрацювання, упорядкування та зберігання бібліотечних фондів, 

організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного 

обслуговування користувачів бібліотеки, підготовку та підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі бібліотечної справи, наукове та методичне забезпечення 

розвитку бібліотечної діяльності. 

Архівна справа – галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює 

наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання 

діяльності юридичних і фізичних осіб, пов'язані із нагромадженням, обліком, 

зберіганням архівних документів та використанням відомостей, що в них 

містяться. 

Основними процесами інформаційної діяльності є виробництво 

інформаційних продуктів та інформаційне обслуговування користувачів 

(інформаційний сервіс). На сьогодні найбільш затребуваними є відомості, що 

надають користувачам можливість вирішувати конкретні завдання їх базової 

діяльності. Це рівень так званого концептографічного обслуговування, що 

ґрунтується на використанні інформаційних продуктів, які є результатом 
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інформаційно-аналітичних досліджень і містять у своєму складі вивідне знання 

[2]. 

Подальший розвиток процесів інформаційної діяльності у сучасному 

інформаційно-комунікаційному середовищі вбачається у правильній підготовці 

фахівців даної сфери, а саме: 

- навчити студентів використовувати наукоємні технології обробки 

інформації; 

- навчити спрямовувати інформаційну діяльність на виробництво 

персоніфікованих інформаційних продуктів та послуг; 

- щоб вони мали змогу розширювати асортимент електронної 

інформаційної продукції; 

- могли запроваджувати інформаційні послуги комплексного характеру, 

що базуються на використанні методів інформаційно-аналітичних досліджень; 

- могли вдосконалювати організаційну структуру інформаційної 

діяльності. 

Таким чином, є необхідність оновлення науково-методичного 

забезпечення формування готовності суб’єкта навчання до аналізу, синтезу та 

згортання інформації; провадження інформаційно-комунікаційної діяльності, 

здійснення електронного документного супроводу, створення інформаційних 

ресурсів і продуктів відповідно до запитів користувача; забезпечення захисту 

конфіденційної інформації. 

Наступним змістовим компонентом спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» є бібліотечна складова. Якщо реалізація фахівця 

інформаційної сфери в галузі бібліотечної діяльності є актуальною, то розвиток 

бібліотечної складової стає пріоритетним. 

Велика роль у розвитку бібліотечної сфери належить бібліотечному 

фахівцю. Крім основних завдань, яких ми навчаємо студентів, як майбутніх 

працівників бібліотеки: регулювати видачу і повернення книг читачами, 

заповнення читацьких абонементів та ін. ми вчимо: 
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- складати і вести електронні бази даних бібліотечного фонду та 

паперових каталогів; 

- замовляти та оформлювати нові надходження книг; 

- організовувати заходи — літературні вечори, зустрічі з 

письменниками, збори книжкових клубів та інше; 

- створювати тематичні стенди, стінгазети, книжкові виставки та 

експозиції; 

- вчимо працювати адміністратора в комп’ютерних читальних залах і 

т.д. 

Через інтерактивні методи кооперативного навчання (робота в парах, 

робота в групах, коло ідей); колективно-групового навчання (мікрофон, 

мозковий штурм); технологій ситуативного моделювання (імітаційні ігри, 

рольові ігри); технологій опрацювання дискусійних питань (займи позицію, 

шкала думок, дискусія) ми допомагаємо студентам здобути ті навички, які 

потрібні сучасному бібліотекарю. 

Бібліотечна сфера буде розвиватися лише тоді, коли працюватимуть 

справжні фахівці: ерудовані, активні та творчі, прекрасні співрозмовники, які 

володіють сучасними інформаційними технологіями, оратори, психологи, 

аніматори, креативні організатори, блогери та журналісти, кмітливі та 

комунікабельні. 

Питання іміджу, престижу бібліотек та бібліотечної професії не нове. 

Бібліотечну спільноту давно хвилює проблема створення позитивного іміджу 

книгозбірні, привабливості бібліотекаря, підвищення їх статусу. 

На мою думку престиж бібліотеки та бібліотечної сфери залежить від 

здатності бібліотекаря співпрацювати з різними організаціями, молодіжними 

структурами, органами влади та ін. 

Саме в період навчання потрібно формувати в студентів навики співпраці 

спочатку з молодіжними організаціями, а згодом і з владними структурами. Під 

час співробітництва та командної роботи формується і імідж бібліотеки та 

бібліотекаря. Для підвищення свого суспільного статусу сучасні бібліотекарі 
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повинні більше проявляти себе як фахівці в галузі інформації та спеціалісти у 

сфері культури. Коло їхніх обов’язків давно вже вийшло за межі організації 

книжкового фонду та його видачі. 

В бібліотечній сфері проблема іміджу активізується в ракурсі іміджу 

книгозбірні через рекламу, через суспільну активність та ін. 

На мою думку саме соціальне партнерство є фактором успіху бібліотеки, 

а отже, завдання викладачів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» навчити майбутніх фахівців даної сфери налагоджувати 

партнерські зв’язки з усіма суб’єктами суспільства: користувачами, органами 

влади, громадськими організаціями, бізнес-структурами, видавництвами, 

іншими бібліотеками, а також з вітчизняними та закордонними благодійними 

фондами. З досвіду відомо, що бібліотекам не завжди вистачає власних сил у 

вирішенні таких важливих соціальних проблем, як, наприклад, удосконалення 

бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів на основі 

комп’ютеризації, покращення комплектування та збереження фондів. Для цього 

необхідні спільні зусилля, тобто соціальне партнерство. 

У своїй викладацькій діяльності я постійно залучаю студентів до участі в 

різних соціальних програмах. 

28 вересня у місті Ніжин відбувся Форум молодіжних ініціатив Ніжина 

2021 #CoolТИватор_iDeй, учасниками якого стали студенти І та ІІ курсів 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

Студенти зі спікерами говорили «Просто про складне заради 

порозуміння», дискутували на тему: «Теорія поколінь: міф чи реальність?», 

«Фінансова грамотність: тренд чи потреба», «Відверта кава #НаЧисто» де 

зустрілися з професійними журналістами та блогерами. 

Завдяки таким заходам молодь розкривається, активно долучається до 

креативних індустрій, намагається не просто визначити нагальні проблеми, але 

й зрозуміти шляхи їх вирішення. Молодь – це передусім один із найважливіших 

стратегічних ресурсів країни, який здатний створювати та стимулювати 

розвиток інновацій. 
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Нещодавно студент спеціальності був учасником крутого проєкту 

«Амбасадори МЦ», який відбувся в рамках навчання «Молодь за демократію в 

Україні – проєкт Ради Європи». Метою даного проєкту було сформувати 

згуртовану команду волонтерів Молодіжного центру з числа молоді Ніжинської 

ОТГ. Учасники онлайн-навчання опрацювали такі теми як: профілактика 

емоційного вигорання, проєктний менеджмент, волонтерство, тайм-

менеджмент та набули неоціненних знань з особливостей волонтерської 

роботи. Такі знання просто необхідні для майбутніх фахівців бібліотечної 

сфери. 

8-9 листопада студенти І та ІІ курсів спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» взяли участь у проєкті «Підвищення обізнаності 

молоді Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей щодо безпечної 

міграції та працевлаштування», що мав на меті підготовку тренерів з числа 

учнівської та студентської молоді. Даний проєкт був реалізований 

Всеукраїнським громадським центром «Волонтер» за підтримки 

Представництва Міжнародної організації з міграції ООН в Україні (МОМ). 

Головною метою проєкту є підготовка та супровід тренерів з числа 

студентів професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних 

закладів, загальноосвітніх навчальних закладів з питань безпечних 

працевлаштувань, навчання та подорожей. 

Під час онлайн-тренінгу учасники розширили свої знання щодо проблеми 

торгівлі людьми, напрацювали правила безпечної міграції і працевлаштування 

та пройшли онлайн-квест, де змогли розібратися як слід діяти у ситуації ризику 

та подорожувати безпечно. 

Такі соціально-партнерські відносини у бібліотечній сфері повинні 

розвиватися як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівні. В першому 

випадку вони представляють процес формування соціально-трудових відносин 

у колективах та допомагають вирішувати такі важливі для бібліотек питання як: 

поліпшення умов організації праці; оплата праці, в т.ч. встановлення надбавок 
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та інших пільг; соціальна допомога та захист працівників; організація системи 

підготовки та перепідготовки кадрів. 

Така інноваційна організація освітнього процесу в бібліотечно-

інформаційній сфері готує таких фахівців бібліотечної сфери, які готові до 

суспільних перетворень: сучасних, креативних, обізнаних, здатних до 

упровадження інновацій, розширення співпраці з громадою та формування 

позитивного іміджу книгозбірень. 

Важливо також знати, що під час підготовки фахівців інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи не потрібно акцентувати на пріоритетності тої 

чи іншої складової спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа», а забезпечити формування кожної на належному рівні - рівні 

готовності до професійної діяльності. 

1. Артюхова Л. В. Реформування фахової підготовки інформаційних та бібліотечних 

працівників в умовах змін інформаційної сфери суспільства. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Рівне, 10 лютого 2016 р.). 2016. С. 77–79. 
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інформаційно-комунікаційному середовищі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
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УДК 37.026: 378.147 

Ющенко Л.О.  

викладач-методист  

Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької»  

 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ 

Інновація в освіті є однією із затребуваних на сьогоднішній день. Це 

відчувається під час дистанційного навчання, коли викладачі стикаються із 

безліччю проблем, у першу чергу це проблема комунікації учасників освітнього 

процесу в нових умовах. Тому постійно ведеться робота над модернізацією 

освіти та впровадженням нових технологій навчання на всіх етапах освітнього 

процесу, таких як інформаційно-комунікаційні технології.  Особливо це 

стосується підготовки сучасних фахівців інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи.  

Інновації в освіті означають певне нововведення, що стосується того чи 

іншого аспекту освітньо-виховного процесу [1, с.56]. Кожний викладач у своїй 

творчій лабораторії знаходиться у постійному пошуку нових технологій 

навчання, які б активізували освітній процес, спонукали студентів до 

зацікавленості і, як результат, до розуміння навчального матеріалу і творчості. 

Фахівці інформаційної, бібліотечної та архівної справи вивчають цикл 

дисциплін, які покликані навчити студентів використовувати можливості 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій протягом життя, зокрема, 

студенти опановують мережеві та телекомунікаційні технології, що дозволяє 

ефективно застосовувати їх у професійній діяльності та особистому житті.  

Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

занятті: 

- робить навчання цікавим та активізує учасників навчальної взаємодії; 

- дозволяє ефективніше і результативніше проводити заняття; 

- зменшує потребу в друкованих підручниках та інших матеріалах; 
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- полегшує комунікацію та навчальну взаємодію; 

- допомагає формувати навички, що базуються на інформаційно-

комунікаційних технологіях. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології, які покращують 

навчання та зацікавлюють студентів процесом: 

- Мобільні технології і мобільні пристрої. Вони все частіше 

використовуються в освіті. З технологічної точки зору, мобільне навчання – це 

передача і отримання інформації з використанням технології WAP або GPRC на 

будь який портативний мобільний пристрій, за допомогою якого можна вийти в 

Інтернет, отримати або знайти матеріали, відповісти на питання у форумі, 

зробити тест і т.д. [4, с.178]. 

- Мультимедійні технології (мультимедіа від англ. Multi - багато, media - 

середовище). Це спеціальні інтерактивні навчальні технології, які за допомогою 

технічних і програмних засобів забезпечують роботу учасників освітнього 

процесу з комп’ютерними зображеннями, текстом, аудіо супроводом, 

анімаційними зображеннями і відео. З цією метою використовують 

мультимедійний проектор, комп’ютер, інтерактивну дошку, а також 

спеціалізоване програмне забезпечення. 

Використання мультимедійних інформаційних технологій у освітньому 

процесі дає змогу поєднати у єдиний комплекс різного роду інформацію 

(текстову, графічну, звукову і відео) та компонувати її в зручному виді, а також 

є результативним засобом цього процесу для всіх його учасників: для студентів 

– це розвиток асоціативного мислення, активізація пізнання, розвиток 

індивідуальних і творчих здібностей, а для викладача – можливість постійного 

динамічного оновлення змісту, форм та методів навчання тощо.   

Підготовка творчих завдань у вигляді комп’ютерних презентацій чи 

відеопрезентацій (наприклад буктрейлерів, електронних виставок, тематичних 

відеороликів тощо) розвиває пізнавальну уяву студентів, формуючи образне 

асоціативне мислення.  



175 

 

- Інтернет-технології. З появою комп’ютерних мереж та інформаційно-

комунікаційних технологій  освіта вийшла на новий етап свого розвитку. Через 

глобальну комп’ютерну мережу Інтернет стає можливим миттєвий доступ до 

світових інформаційних ресурсів (електронних бібліотек, баз даних, сховищ 

файлів і т.п.). З використанням інформаційно-комунікаційних технологій  в 

освіті з’являється можливість застосування інноваційних засобів в процесі 

навчання: електронних підручників; засобів мультимедіа; аудіо і відео 

технологій; інформаційно-пошукових й інформаційно-довідкових систем; 

електронних бібліотек, а також електронної пошти, групи новин, мікроблогів, 

чатів тощо. 

За допомогою мережевих засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій стає можливим широкий доступ до навчально-методичної 

інформації, організація оперативного надання консультацій у чаті, проведення 

віртуальних навчальних занять  в реальному режимі часу. 

Перехід на дистанційне навчання у зв’язку з пандемією COVID-19 дав 

поштовх для всіх педагогів до пошуку інноваційних технологій, які б 

забезпечили більш якісну підготовку фахівців у нових умовах. 

Існує кілька основних інформаційно-комунікаційних технологій, що є 

важливими з точки зору дистанційної освіти. 

Одна з таких технологій – це використання в освітньому процесі Google 

Classroom, що є чудовим засобом для оптимізації роботи викладача і студента 

під час дистанційного навчання. Створення віртуального класу в Classroom, 

розміщення навчальних матеріалів у сховищі файлів, використання засобів 

редагування – усе це дозволяє не тільки досить швидко організувати 

навчальний процес, але ще й якісно і ефективно. Окрім можливостей 

обмінюватися інформацією, ці ресурси дозволяють працювати та навчатися 

онлайн. Важливо також, що платформа є безкоштовною та надає кожному 

користувачу 15 Гб персонального простору у сховищі.   

Є ще й інші засоби організації комунікації та взаємодії, такі як Docs і 

Drive, GoogleMeet, Dou, Zoom, Skype,Telegram. Використання вищезазначених  
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інформаційно-комунікаційних технологій під час навчання фахівців 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи не тільки сприяє зростанню 

мотивації до навчання, підвищує ефективність навчального процесу, але й 

дозволяє сформувати професійні компетентності, які вони зможуть застосувати 

у природньому виробничому середовищі виконуючи свої професійні обов’язки. 

COVID-19 прискорив та активізував довготривалі педагогічні тенденції, 

створюючи природний експеримент, в якому перевіряються та оцінюються 

численні інновації. Перші ознаки свідчать про те, що багато нововведень, 

застосованих під час пандемії, будуть корисними для студентів і після кризи. 

Адже зараз дистанційне навчання відбувається тому, що до цього змушують 

обставини, хоча насправді воно збільшує доступність освіти і цілком може 

стати нашим майбутнім. [5, с.88]. 

Отже, інформаційно-комунікаційні технології навчання відкривають 

фахівцям інформаційної, бібліотечної та архівної справи доступ до 

нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної 

роботи, дають абсолютно нові можливості для творчості, набуття спеціальних 

компетентностей, які стануть у нагоді під час виконання професійних 

обов’язків, а викладачам дозволяють реалізувати принципово нові форми і 

методи навчання.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ 

Музеї – це культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені для 

вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і 

духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової 

історико-культурної спадщини [2]. 

Основними напрямами музейної діяльності є культурно-освітня, науково-

дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, 

видавнича, реставраційна, пам'ятко-охоронна робота.  

У діяльності панівної більшості музейних установ України існує чимало 

проблем. Обсяги видатків з Держбюджету та місцевих бюджетів на утримання 

музеїв вистачає лише на оплату праці, енергоносіїв, охорону та комунальні 

послуги. Музеям країни не вистачає коштів на поповнення музейних фондів, 

проведення ремонтно-реставраційних робіт, встановлення сучасної 

сигналізації, оновлення музейного обладнання.  

У зв'язку з цим варто навести приклад Національного музею у Львові, 

якому у 2006 р. виповнилося 100 років. Науково-мистецька фундація 

митрополита Андрея Шептицького – Національний музей у Львові (історична 

назва) з 16 грудня 2004 р. перейшов до державної власності і сфери управління 

Міністерства культури. З переходом музею до державної власності і 

підпорядкуванням Міністерству відразу довелося займатися вирішенням його 

численних серйозних проблем – фінансових, кадрових, а також поганого 

напіваварійного стану окремих приміщень музею. 
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До значних проблем музейної справи належать недосконалість 

законодавчої бази в цій сфері, брак експозиційних площ, відсутність надійної 

системи обліку і зберігання музейних фондів, неналежний рівень охорони 

експонатів, недостатнє кадрове та інформаційне забезпечення. 

Шляхи розв’язання проблем музейної сфери.  

Україна має потужний історико-культурний потенціал, який не 

використовується належним чином для популяризації історичних знань, як 

всередині країні, так і на світовому рівні. Тож при розробці та затвердженні 

урядом України Концепції державної політики у гуманітарній сфері слід 

врахувати необхідність розробки Стратегії розвитку музейної справи, яка б 

передбачала: 

- внесення пропозицій щодо законодавчого врегулювання нормативно-

правової бази, пов’язаної з діяльністю музеїв, зокрема доопрацювання проєкту 

закону «Про перелік пам’яток культурної спадщини, які не підлягають 

приватизації» та ухвалення закону про недоторканність землі, приміщень і 

колекцій державних музеїв; 

- вирішення питання фінансування музеїв історичного профілю й 

музейної галузі в цілому (сприяння залученню благодійної допомоги, 

меценатських та спонсорських коштів завдяки податковим пільгам – 

законопроект «Про меценатство»); 

- розробка комплексної програми обміну експозиціями, а також 

стажування фахівців між музеями різних регіонів; 

- створення Міжвідомчої ради при Кабінеті Міністрів України щодо 

координації діяльності в сфері музейної справи; 

- укладання плану оцифрування музейної спадщини, довгострокового 

збереження цифрового контенту та забезпечення широкого представлення 

музеїв України в Інтернет-просторі; 

- створення Української музейної енциклопедії та нових музейних 

часописів, які б популяризували роботу музеїв, висвітлювали історичну 

тематику; 
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- розробка Програми стимулювання молоді для роботи в музейній сфері 

та системи пільг для молодих науковців; 

- подання пропозицій щодо заснування Президентських премій для 

музейних працівників за їх вклад у розвиток музейної справи та для 

журналістів за висвітлення діяльності музеїв у ЗМІ. 

Пошук шляхів популяризації музеїв на прикладі діяльності музею 

Богдана Хмельницького. 

Музей Богдана Хмельницького Національного історико-культурного 

заповідника «Чигирин» розпочав роботу у 1995 році. За короткий час він став 

відомим не лише на Черкащині, а і в Україні та за її межами. Створений у 

невеликому містечку, де проживає близько 10 тис. чоловік, сьогодні музей 

Богдана Хмельницького щороку приймає більше 22 тис. відвідувачів. Серед 

туристів багато відомих людей: політиків, діячів культури, науковців. 

У час комп’ютерних комунікацій для швидкого поширення інформації 

дуже важливо мати власний сайт в Інтернеті. Музей Б. Хмельницького є 

структурним підрозділом НІКЗ «Чигирин», тому все що відбувається у закладі 

систематично висвітлюється на сайті заповідника.  

Окрім цього, популяризація заходів та проєктів музею здійснюється у 

мережі Facebook. Соціальні мережі дозволяють відвідувачам висловити свої 

побажання та задати питання, а також отримати своєчасні відповіді, взяти 

участь у житті музею як в його стінах, так і за його межами. Використання 

можливостей соціальних мереж робить сучасний музей відкритим, доступним і 

привабливим, розширює його функції, привертає молодіжну аудиторію. 

Корисним для поліпшення роботи закладу, створення його позитивного 

іміджу є періодичне знайомство з відгуками в мережі Інтернет. Враження 

відвідувачів від експозиції, екскурсійного обслуговування, поведінки персоналу 

дозволяють оцінити власну роботу, визначити слабкі та сильні сторони закладу, 

стимулюють бути кращими, привабливими для кожного, хто відвідав музей. 

Головною у діяльності музейної установи є робота з відвідувачами. 

Незважаючи на вік, статус чи рівень освіченості відвідувача, він повинен 



180 

 

знайти для себе в експозиції те, що його зацікавить, не залишить байдужим, 

запам’ятається. Особливо це важливо для дітей, адже саме у дитинстві 

формується звичка відвідувати музеї, і якщо ці візити залишили у дитини 

приємні враження, то у майбутньому, вона обов’язково повернеться сюди знову 

уже з власними дітьми. 
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МОЄ БАЧЕННЯ ДОЛІ БІБЛІОТЕК У МАЙБУТНЬОМУ  

Ми живемо у світі, який змінюється щохвилини! Змінюється все і 

бібліотеки не виняток! Тому я поставив на меті  дослідити сучасний стан 

бібліотек та їхню долю в майбутньому.   

Сучасний стан більшості сільських бібліотек лякає. Вони відчувають 

тягар економічних і соціальних проблем. Щодалі погіршується їхня 
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матеріально-технічна база, затримуються ремонти, модернізаційні заходи; через 

обмеженість коштів у необхідній кількості не передплачуються періодичні 

видання, не поповнюються книжкові фонди тощо. Говорити ж про наявність у 

сільській місцевості інформаційних чи інтернет-центрів узагалі не доводиться. 

Кількість споживачів інформації в селі знижується, бо люди виїжджають із сіл 

у міста в пошуках більш комфортних умов життя. За повідомленням 

Української правди з посиланням на ООН  вже у 2050 році близько 68% людей 

проживатиме в міській місцевості. До цього часу більшість сільських бібліотек 

закриються через неактуальність серед населення! А от міські бібліотеки 

чекають глобальні зміни! Отже, розділимо долю бібліотек на два пункти : 

«Сільські бібліотеки» та «Міські бібліотеки» 

Сільські бібліотеки. 

Як уже раніше згадувалося, доля сільських бібліотек складна, проте до 

2050 року вони не зникнуть. На мою думку більшість бібліотек залишиться в 

селах , які є центрами територіальних громад та перетворяться на інформаційні 

центри. На жаль більшість філій будуть закриті через неактуальність серед 

читачів та нестачі працівників. За моїми спостереженнями наболілими 

проблемами сільських бібліотек є: 

- незацікавленість бібліотечних працівників працювати з 

користувачами через низьку заробітну плату (вважаю найбільшою проблемою 

сучасних бібліотек); 

- застарілі фонди (звісно читати старі книги - це круто, але з історичної 

точки зору, з точки зору середньостатистичного читача це не є актуально); 

- застарілі приміщення (велика кількість сільських бібліотек 

знаходиться в застарілих приміщеннях, які  не мають опалення та світла, що 

робить їх непридатними для громадських зібрань) [4]; 

- незацікавленість самих читачів до читання (за дослідженням U-

REPORT більшість молоді читає 1-2 книги на півроку і зазвичай це книги з 

особистої бібліотеки) [2]. 
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Всі ці проблеми можна здолати та зберегти сільські бібліотеки. 

Працівники мають полюбити свою роботу, не бути пасивними до оновлень та 

не боятися говорити про проблеми. Як говориться у Святому письмі “Кожний 

бо, хто просить, одержує; той, хто шукає, знаходить; і тому, хто стукає, 

відчиняють”[3]. Але не тільки справа у працівниках бібліотеки. Читачі також 

мають усвідомити те, що читання це не застарілий тренд 18 століття, а крута 

можливість власного дозвілля. 

Міські бібліотеки. 

Міські бібліотеки в свою чергу почнуть розвиватися. У зв’язку з тим, що 

зростає кількість населення міст - зростатиме і попит на здобуття  інформації. 

Людська свідомість зміниться і бібліотечні заклади стануть осередками 

дозвілля. Будуть відкриватися нові бібліотеки – цікаві та унікальні. На мій 

погляд – це буде в майбутньому, а на даний час я спостерігаю лише низку 

проблем: 

- катастрофічне недофінансування; 

- малі приміщення (зазвичай у містах та селах бібліотеки знаходяться в 

будинках культури, що є не цікавим явищем у сучасному світі); 

- погане інформаційне обслуговування; 

- пасивність населення (більшість людей вже звикли жити без 

бібліотек, як і бібліотеки без відвідувачів. Україна входить в п'ятірку країн з 

найменшим відсотком відвідування бібліотек [4]; 

- відсутність особистих соцмереж (у сучасному світі соціальні мережі є 

необхідністю, а сучасні бібліотеки мають стати сервісними центрами цікавими 

для користувачів) [5]. 

Не важливо яка бібліотека – міська чи сільська, вона потребує оновлень. 

Держава має повноцінно фінансувати бібліотечні заклади, комплектувати 

сучасною літературою, сприяти розвитку. Турбота держави позитивно вплине 

на самих працівників бібліотеки, які стануть активнішими та не боятимуться 

змін.  
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Бібліотеки в майбутньому. 

Ми завжди уявляємо майбутнє, яке буде роботизоване, з новітніми 

технологіями в усіх сферах суспільства. І поки ми собі це уявляємо, вчені 

втілюють ці мрії в реальність - змінюють світ, втому числі і бібліотеки. Дехто 

вважає це позитивним явищем, а дехто – негативним.  

Я бачу бібліотеку майбутнього місцем, де кожен незалежно від віку 

зможе знайти собі дозвілля, приємне спілкування, душевний відпочинок. У 

бібліотеці обов’язково повинна бути людина – кваліфікований працівник для 

живого спілкування, адже з часом ми все менше говоримо, а більше часу 

проводимо з гаджетами. Бібліотека – це величезний простір з безмежними 

можливостями, де не тільки можна буде почитати, поговорити, знайти потрібну 

інформацію в комп’ютерних залах, а відчути душевний спокій та поринути у 

вир не тільки новітніх інформаційних технологій, а й у минуле.  

Отже, незалежно від того, де знаходяться бібліотеки, всі вони мають 

проблеми та шляхи їх вирішення. Кожна бібліотека розвиватиметься по-своєму, 

по-різному долатиме проблеми, які є зараз і будуть в майбутньому. Роботизація 

та інформатизація не буде кінцем для бібліотек – це буде новим початком їх 

існування, нашим новим життям! 
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і мистецтв. Київ, 30 листопада 2018 р. 

2. Беззуб І. Трансформація сільських бібліотек в Україні в інформаційні, 
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ЦИФРОВА ОСВІТА У НОВОСАНЖАРСЬКІЙ ПУБЛІЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ 

Основна мета діяльності нашої бібліотеки «створення єдиного, 

комфортного бібліотечно-інформаційного простору і забезпечення рівних 

можливостей до вільного доступу всім, хто його потребує» [1]. Доступ 

мешканців громади до інформації є на сьогодні одним з найважливіших завдань 

кожної бібліотеки. В діяльності бібліотек багато проблем, одна з них, як 

зазначено в Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року 

«Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» – 

невідповідність формування  бібліотечних фондів та організації доступу до них 

сучасним потребам користувачів та вимогам суспільства, зокрема відсутність 

повноцінного комплектування новими періодичними та неперіодичними 

виданнями, електронними ресурсами [2].  

Надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг в пріоритеті нашої 

бібліотеки. Саме тому, в свій час, бібліотека почала співпрацю з проєктом 

«БІБЛІОМІСТ» та отримала згідно проєкту міжнародної технічної допомоги 

«Глобальні бібліотеки «Бібліоміст Україна» комп’ютерну техніку. Сьогодні в 

Новосанжарській бібліотеці в Інтернет залі 5 компʼютерів, які допомагають 

користувачам бібліотеки отримати різноманітну інформацію в мережі Інтернет. 

Працівники залу допомагають усім бажаючім у пошуку необхідної інформації 

для навчання, організації дозвілля, роботи; укомплектовують електронні 

тематичні теки, до складу яких входять невеликі за обʼємом статті на допомогу 

вивченню шкільних предметів, допомагають опановувати цифрові технології 

тощо.  
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В бібліотеках України почали створюватися хаби цифрової освіти. Хаби 

цифрової освіти – це простори, куди може завітати кожен громадянин та 

безкоштовно отримати доступ до платформи «Дія. Цифрова освіта», щоб 

пройти навчання з цифрової грамотності, отримати консультації й допомогу з 

боку працівників, та отримати сертифікати. Хаби допомагають людям, які не 

мають власних гаджетів зрозуміти, як ними користуватися, а також освоїти 

необхідні навички для того, щоб безпечно поводитись в цифровому світі і 

цифровому суспільстві» [3]. 

Саме такий хаб створений у Новосанжарській публічній бібліотеці. Щоб 

кожен мешканець громади дізнався про можливості хабу працівники бібліотеки 

в газеті громади «Світлиця» звернулися із закликом: «Новосанжарська публічна 

бібліотека запрошує всіх бажаючих до нашого Інтернет – залу безкоштовно 

навчитися комп’ютерної грамотності, пройти курс навчання на базі 

національної онлайн платформи «Дія. Цифрова освіта». У нас ви зможете 

опанувати цифрові навички за новим сучасним форматом: відкрити «особистий 

кабінет», щоб без черги оплатити комунальні послуги; здійснити безпечну 

онлайн – покупку, попередньо ознайомившись про якість товару, надійність 

даного посилання, актуальність відгуків; освоїти матеріал з практичними 

порадами, як цифрові технології можуть спростити та полегшити щоденне 

життя людям із різними типами інвалідності. Це все і ще багато іншого ви 

зможете отримати скориставшись послугами нашої бібліотеки!» [4, с.9]. 

Зайшовши на сайт бібліотеки, користувач за «лінком» може перейти на 

сторінку «Дія» і здійснити необхідні йому операції. 

Але не тільки практична допомога для усіх бажаючих опанувати цифрову 

освіту є важливою для бібліотеки. Регулярно проводяться публічні заходи, 

зокрема в  рамках Всесвітнього тижня медійної грамотності в бібліотеці 

проведений бібліокоучинг «Netuket» або мережевий етикет», захід на якому 

присутні ознайомились з правилами поведінки, спілкування в мережі Інтернет, 

виконали практичні завдання.   
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Для того, щоб навчати інших цифровим технологіям, формам спілкування 

з користувачами онлайн, бібліотекарям самим необхідно опановувати  

технологією роботи з електронними ресурсами, навчитись застосовувати 

інформаційні та комп’ютерні технології в процесі комунікації та роботи з 

інформацією і документами. З цією метою був проведений урок-практикум «10 

лайфхаків для роботи бібліотек в режимі онлайн» та практичне заняття «Дія. 

Цифрова освіта». 

Отже, Новосанжарська публічна бібліотека, на виконання Стратегії 

розвитку бібліотек, запроваджує нові інформаційно-бібліотечні послуги на 

основі інформаційно-комунікаційних технологій. Громада піклується про 

залучення додаткових ресурсів на модернізацію матеріально-технічної бази та 

інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотеки. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД КУЛЬТУРНИХ ТА КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД – УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ 

На сьогоднішній день культурні та креативні індустрії займають вагоме 

місце в сучасній системі виробництва та споживання послуг і складають 

реальний сегмент економіки всіх розвинених держав світу і визнаються 

стратегічно важливими напрямками в державній культурній політиці. 

В Україні про культурні індустрії та креативне підприємництво 

заговорили відносно недавно – з 2014 року, хоча у європейській практиці ці 

явища не є чимось новим. Ще з 90-х років минулого століття багато 

європейських країн сформували власні концепти креативної економіки, що 

базуються на поєднанні культурних індустрій з креативним підприємництвом і 

активно впроваджують  їх через свої стратегії розвитку. 

У визначенні ЮНЕСКО цей термін застосовується в тих галузях, які 

поєднують у собі створення, виробництво та комерціалізацію змістів, які є 

нематеріальними і мають культурний характер.  

В Законі України «Про культуру» наведене наступне визначення 

креативних індустрій: креативні індустрії – види економічної діяльності, метою 

яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) 

та/або креативне вираження [4].  Розпорядженням КМУ від 24.04.2019 № 265-р 

«Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних 

індустрій» [3] визначено базові види економічної діяльності, які належать до 

креативних індустрій.  
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У 2019 році Генеральна Асамблея ООН  оголосила 2021 рік Міжнародним 

роком креативної економіки для сталого розвитку [1, с. 8]. Креативна економіка 

будується на поєднанні творчого та інтелектуального ресурсів і перетворення їх 

в «творчий продукт», наприклад брендові речі, авторські прикраси і т.д.  

Сьогодні кожне місто, територіальна громада має забезпечувати всі 

умови для реалізації творчого потенціалу підприємців створюючи творчі 

осередки, коворкінги, кластери, хаби, підтримуючи старт-апи – опираючись на 

європейський досвід.  

У 2004 році була створена Мережа креативних міст ЮНЕСКО для 

сприяння співпраці з містами та між ними, що визначили творчість як 

стратегічний фактор сталого розвитку міст. До Мережі входять 246 міст. 

Мережа охоплює сім творчих галузей: ремесла і народні мистецтва, медіа-

мистецтво, кіно, дизайн, гастрономія, література, музика [2]. 

Розглянемо декілька прикладів успішного впровадження ККІ в життя : 

Берлін – одне з найбільш прогресивних та креативних міст світу, в місті 

діє  30 000 компаній креативних індустрій та більш ніж 9 700 IT-компаній.  

Норвезьке місто Берген щорічно залучає сотні тисяч людей завдяки 

проведенню заходів міжнародного рівня в музичній сфері – це «Grieg Lunchtime 

Concerts», «Grieg in Bergen Festival», «NattJazz Festival», «BergenFest». 

Місто  Гельсінкі визнане ЮНЕСКО світовою столицею дизайну.   

В Буенос-Айресі, бідні райони міста перетворюють на креативні за 

різними напрямками. Є квартал дизайну, квартал мистецтва, квартал 

аудіовізуальних продуктів, квартал спорту, квартал технологій. В останньому 

функціонують більше 320 компаній.  

Барселона – лідер ІТ-технологій в Іспанії та європейська інноваційна 

столиця. У першу чергу, Барселона – це smart city.  Тут відбувається всесвітній 

конгрес мобільних технологій – найбільші у світі збори для мобільної індустрії, 

функціонує найбільший у світі інноваційний спортивний парк – Open Camp [5, 

с. 7–10]. 
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І лише два українських міста – Львів (2015) і Одеса (2019) –  входять до 

Мережі креативних міст ЮНЕСКО у галузі літератури. Проте Мережа охоплює 

аж сім галузей. Як бачимо, нам є куди розвиватися, а головне, ми володіємо 

основним ресурсом – творчими особистостями, яких в українському  

суспільстві більше ніж достатньо.  

Україна є конкурентоспроможною державою у сфері культурних 

індустрій та креативного підприємництва проте, для видимих результатів, 

держава має здійснити ряд важливих кроків на законодавчому рівні, а саме:  

 розробити дієву законодавчу базу для підтримки ККІ та реалізації їх 

економічного потенціалу; створити ефективну систему захисту прав 

інтелектуальної власності; покращити якість освіти з креативного 

підприємництва; створити умови на національному та регіональному рівнях для 

залучення іноземного капіталу;  нарощувати потенціал нових креативних хабів; 

сприяти підвищенню привабливості України як майданчика для реалізації 

міжнародних проєктів у сфері ККІ. 

1. Креативні індустрії: вплив на розвиток економіки України. URL: https://kse.ua/wp-

content/uploads/2021/04/KSE-Trade-Kreativni-industriyi-Zvit.pdf. 

2. Мережа креативних міст ЮНЕСКО. URL: 

https://unesco.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/merezha-kreativnih-mist-yunesko 

3. Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних 

індустрій: Розпорядження Кабінету міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 265-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text. 

4. Про культуру: Закон України від 14.12.2010 № 2778-VІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text. 

5. Формування бачення розвитку міста як креативного. URL: https://www8.city-

adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/0/8b77715199ac9dc5c225842a0049bc0e/$FILE/%D0%94%D0%

BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA.doc 
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