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educational programs the tools that do not take into account feedback (student-centered 
approach), which is an important component of European countries, are used. Therefore, the 
implementation of student-centered approach, building educational programs based on 
competency approach and learning outcomes, quality assurance is an important reason to 
study the issue of quality, monitoring, frequency of review of educational programs in higher 
education and this determines its relevance. 

The article is aimed at generalizing approaches to quality assessment, monitoring and 
periodical revision of educational programs in higher education institutions when 
implementing system of internal  quality assurance of higher education. 

Scientific methods of analysis, synthesis and comparison were used for the analysis of 
approaches to quality assessment, monitoring, frequency of revision of programs in higher 
school when implementing internal quality assurance. 

The article reveals approaches to quality assessment, monitoring and periodicity of 
educational programs in higher education institutions when implementing system of 
internal  quality assurance of higher education.   

In order to find out the frequency of revision of educational programs in universities 
were analyzed existing higher education documents aimed at introducing a system of 
internal higher education quality assurance in the defined frequency terms. 

The paper has identified the requirements to experts who evaluate, monitor and 
review educational programs, approaches to their quality assessment and determined that 
the priority of educational program revision period is a year and the need to review the 
results of monitoring. The European experience of implementing, evaluating and updating 
educational programs in higher education institutions on the basis of competence and 
student-centred approaches defined by the project Tuning have been considered. The results 
will have to form their own approaches of higher education institutions to quality 
assessment, monitoring and periodical revision of educational programs. 

Key words: institution of higher education, educational program, system of internal 
higher education quality assurance, quality of educational programs, monitoring of 
educational programs. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ 
АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ 

 

У статті розглѐдаютьсѐ проблема впровадженнѐ автономного навчаннѐ в 
систему підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у вищій школі; 
уточняютьсѐ понѐттѐ автономного навчаннѐ, виѐвлѐятьсѐ педагогічні тенденції, 
специфіка і принципові засади автономного навчаннѐ стосовно освоюннѐ мистецьких 
дисциплін, обґрунтовуятьсѐ провідні підходи (посиленнѐ особистісної спрѐмованості 
навчального процесу, компетентнісний, аксіологічний та акмеологічний), педагогічні 
умови (зміна ролі викладача в організації  самостійної діѐльності студента, 
критично-оцінне спрѐмуваннѐ навчального процесу, активізаціѐ творчих засад учіннѐ 
на основі посиленнѐ зв’ѐзку з практикоя) та методи їх реалізації.  
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Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку мистецької освіти 
маять оріюнтуватисѐ на впровадженнѐ нових підходів, розробку 
актуальних педагогічних технологій, урахуваннѐ потреб майбутньої 
професійної діѐльності студентства в нових соціальних умовах. Відхід від 
авторитаризму у викладанні мистецьких дисциплін, забезпеченнѐ умов 
щодо розвитку здатності майбутніх фахівців до творчого вирішеннѐ 
художніх завдань, модернізаціѐ вищої школи актуалізуять питаннѐ 
подоланнѐ пасивності студентства, розширеннѐ свободи вибору, 
організації самоосвіти й саморозвитку. 

Реалізаціѐ сучасної парадигми національної освіти в умовах 
формуваннѐ міжнародного освітнього середовища вмотивовую 
своючасність дослідженнѐ проблеми автономного навчаннѐ, ѐкий у 
контексті мистецької освіти набуваю специфічних характеристик. 

Аналіз актуальних досліджень. Особливості впровадженнѐ 
автономного навчаннѐ в мистецьку освіту практично майже не розглѐдалисѐ 
вченими. Проте, низка досліджень, виконаних українськими науковцѐми в 
останні роки, близько торкаятьсѐ означеної проблеми. Зокрема, О. Андрейко 
запропонувала мистецько-персоналізований підхід до розвитку виконавської 
культури скрипалів. Продуктивним длѐ вирішеннѐ проблеми автономізації 
мистецького навчаннѐ ю кооперований підхід (Р. Савченко), що передбачаю 
сумісне навчаннѐ студентів різних спеціальностей. Технології індивідуалізації 
мистецького навчаннѐ, забезпеченнѐ акмеологічного спрѐмуваннѐ 
художнього розвитку студентів (А. Козир), гедоністичного забарвленнѐ 
навчаннѐ ѐк засобу вдосконаленнѐ навчаннѐ (Л. Василенко) та ін. створяять 
підґрунтѐ длѐ модернізації мистецької освіти, закладаять фундамент 
теоретичного вирішеннѐ проблеми автономного навчаннѐ студентів у сфері 
мистецва. Урахуваннѐ досѐгнень науковців  уможливляю розробку проблеми 
впровадженнѐ автономного навчаннѐ студентів у сучасних умовах розвитку 
мистецької освіти у вищій школі. 

Мета статті – виѐвити особливості, педагогічні тенденції та 
специфічні умови впровадженнѐ автономного навчаннѐ майбутніх фахівців 
мистецтва у вищій школі.  

Методи дослідження. Реалізаціѐ мети статті здійсняваласѐ за 
допомогоя сукупності загальнонаукових методів дослідженнѐ, ѐк-от: 
теоретичного аналізу й синтезу (длѐ визначеннѐ понѐтійно-термінологічного 
апаратуавтономного навчаннѐ у сфері мистецької освіти), порівнѐннѐ, 
аналогії, індукції й дедукції (з метоя виѐвленнѐ особливостей педагогічних 
тенденцій, специфічних ознак і засад автономного навчаннѐ і умови видів 
щодо його структурних компонентів), аналіз та узагальненнѐ (з метоя 
виѐвленнѐ наукових підходів щодо організації автономного навчаннѐ); 
спостереженнѐ, аналіз, класифікаціѐ систематизаціѐ й узагальненнѐ 
педагогічного досвіду і продуктів мистецько-навчальної діѐльності студентів 
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(длѐ виѐвленнѐ та обґрунтуваннѐ педагогічних умов і методів у царині 
автономного навчаннѐ вищої музично-педагогічної школи). 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових джерел (D. Little, 
О. Смольнікова) дозволѐю конкретизувати понѐттѐ автономного навчаннѐ ѐк 
процесу організації та систематизації студентом власного навчального 
середовища самостійно або, у разі потреби, оріюнтуячись на настанови 
викладача. 

Автономне навчаннѐ в галузі мистецтва відрізнѐютьсѐ певноя 
специфікоя, ѐку зумовлено, насамперед, творчим характером художньої 
діѐльності. Мистецьке навчаннѐ передбачаю актуалізація індивідуальних 
мистецьких ѐкостей, розвиток ѐких потребую не тільки внутрішніх зусиль 
студентів, а й зовнішнього спостереженнѐ і контроля з боку викладача 
(відпрацяваннѐ вокальних умінь, особливостей постановки руки в 
інструменталістів, хореографічних рухів тощо). Тобто необхідність 
втручаннѐ викладача при навчанні студентів мистецьких спеціальностей 
мотивуютьсѐ об’юктивними чинниками. У такому разі автономне навчаннѐ 
майбутнього фахівцѐ в галузі мистецтва набуваю  характерних ознак, що 
поюдную  ѐк необхідність посиленнѐ здатності студента до самокерованого 
художньо-творчого розвитку, так і збереженнѐ педагогічного супроводу в 
тих межах, що не заважаять досѐгнення основного завданнѐ  – зберегти  
неповторність художньо-творчої індивідуальності майбутнього фахівцѐ.  
Упровадженнѐ автономного навчаннѐ  маю сенс у тій мірі, у ѐкій переслідую 
мету – навчити студента вчитисѐ, свідомо формувати власні уміннѐ й 
навички мистецької діѐльності, самостійно оріюнтуватисѐ в художніх 
ѐвищах та  творчо проѐвлѐти себе в мистецтві. 

Близькими, але не тотожними понѐття «автономнее навчаннѐ», 
такими, що визначаятьсѐ рівнем самостійності і студентоцентрованості 
студентів, виступаять дефініції «самоосвіта», «самонавчаннѐ», «незалежне 
навчаннѐ». Проте, автономне навчаннѐ не ю синонімом самоосвіти й не 
означаю навчаннѐ без допомоги викладача, не передбачаю знѐттѐ 
відповідальності з викладача за навчальний процес і вседозволеність длѐ 
студентів. Автономне навчаннѐ в сфері мистецтва спрѐмоване на розвиток 
у студентів здатності до самостійності, до прийнѐттѐ на себе 
відповідальності за результати навчаннѐ, до критичної рефлексії. Студент 
отримую незалежність у визначенні цілей свого навчаннѐ, змісту й 
послідовності організації навчального процесу, виборі методів і прийомів 
освоюннѐ мистецьких умінь і навичок, установленні темпу, часу, місцѐ 
засвоюннѐ матеріалу. Сувора регламентаціѐ навчальних дій з боку 
викладача поступаютьсѐ місцемсамостійному вибору студентом того, що 
варто освоїти длѐ досѐгненнѐ кінцевого результату навчаннѐ. 

Структура мистецького автономного навчання вклячаю цілісну 
юдність взаюмозумовлених і взаюмодіячихскладових:мотиваційно-
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оріюнтаційну, спрѐмовану на формуваннѐ у студентів потреби до 
самовизначеннѐ й самореалізації в мистецтві, на усвідомленнѐ мети свого 
навчаннѐ; аналітично-ціннісну, зоріюнтовану на активізація здатності 
студентів до критичного осмисленнѐ художніх ѐвищ, до усвідомленої 
адекватної оцінки художнього простору, до самооцінки та  творчої 
рефлексії; емоційно-вольову, що передбачаю розвиток здатності студентів  
мобілізувати внутрішні ресурси длѐ досѐгненнѐ навчальної мети, длѐ 
мистецького удосконаленнѐ, спроможності виѐвити емоційну стійкість у 
ситуаціѐх прилядної демонстрації власних мистецьких здобутків; 
художньо-творчу, мета ѐкої – розвиток у студентів тих властивостей і 
особистих ѐкостей, ѐкі необхідні длѐ відпрацяваннѐ індивідуального 
художнього стиля самовираженнѐ в мистецтві.  

Не претендуячи на узагальнену концептуалізація проблеми, 
окреслимо провідні підходи до розробки практичних технологій 
автономного мистецького навчаннѐ студентів у вищій школі. 

Длѐ автономного навчаннѐ у сфері мистецтва характерним ю 
посиленнѐ особистісної спрѐмованості навчального процесу, одним із 
проѐвів ѐкого виступаю розвиток автономних навчальних ѐкостей студентів, 
насамперед таких, ѐк сформованість постійної потреби, прагненнѐ до 
творчості, до проѐву ініціативи, до оригінального самовираженнѐ в 
мистецтві; здатність до рефлексивного самооціняваннѐ, самоконтроля й 
самокоригуваннѐ власних навчальних зусиль; здатність до усвідомленнѐ і 
цілеспрѐмованого відпрацяваннѐ особистих способів учіннѐ та практично-
творчих умінь, притаманних мистецькій індивідуальності саме  цього 
студента; здатність до вольової саморегулѐції практично-творчих занѐть, 
уміннѐ мобілізувати власні сили, довільно активізувати пошукові зусиллѐ; 
уміннѐ планувати робочий час, розроблѐти перспективи власної 
навчальної діѐльності; віповідальність за результати власного навчаннѐ. 

Актуальним длѐ впровадженнѐ й розвитку автономного навчаннѐ 
лишаютьсѐ компетентнісний підхід, що в галузі мистецтва передбачаю 
сприѐннѐ актуалізації спроможності студента оптимально реалізувати всі 
цілі художньої навчальної діѐльності, а також творчо підходити до її 
організації, що зумовляютьсѐ знаннѐми, навичками, уміннѐми, засвоюними 
видами і способами (технологіѐми) здійсненнѐ задумів, а також 
індивідуально-психічними властивостѐми. Компетентнісний підхід у 
контексті автономного навчаннѐ спрѐмовано на формуваннѐ самоосвітньої 
компетентності студентів, їх здатності до виробленнѐ власної когнітивної 
стратегії  в самокерованому навчанні. Опора на компетентнісний підхід в 
автономному навчанні дозволѐю зосередити увагу на з’ѐсуванні клячових 
мистецьких компетенцій фахівцѐ. Наприклад, упровадженнѐ автономного 
навчаннѐ в сучасних умовах  викликаю необхідність формуваннѐ у студентів 
інформаційно-цифрової компетентності, що може сприѐти розширення їх 
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можливостей ознайомленнѐ з мистецтвом різних стилів і жанрів, 
інтерпретаційними версіѐми репрезентації художніх творів, апробації й 
оприлядненнѐ власних варіантів творчого вирішеннѐ мистецьких задумів. 

Автономне навчаннѐ у сфері мистецтва передбачаю акцент на 
аксіологічному його спрѐмуванні. Питаннѐ дослідженнѐ феномена 
ціннісних оріюнтацій у площині автономного навчаннѐ, педагогічних умов і 
методів їх цілеспрѐмованого розвитку у майбутніх фахівців з мистецької 
галузі відзначаятьсѐ певноя складністя через  поліфункціональність  
самого ѐвищацінніснихоріюнтацій.Проте розробка парадигми автономного 
навчаннѐ зумовляю необхідність  дослідженнѐ аксіологічного підходу  ѐк 
одного з пріоритетних напрѐмів модернізації вищої мистецької освіти.  

Розглѐдаячи аксіологічні проблеми у зв’ѐзку зі спрѐмованістя 
особистості, вважаюмо, що ціннісні оріюнтації майбутніх фахівців ю основним 
вектором визначеннѐ цілей, засобів, результатів навчальної діѐльності. 
Відтворяячи інтереси, бажаннѐ, прагненнѐ студентів, оріюнтуячи їх 
діѐльність на досѐгненнѐ  мети, цінності допомагаять майбутнім фахівцѐм 
пізнати себе й на цьому шлѐху досѐгти свободи, вивільненнѐ, автономності. 
Аксіологічні пріоритети  ѐк стабільні утвореннѐ, що регуляять і спрѐмовуять 
навчальну діѐльність студентів,  відображаять напрѐм до досѐгненнѐ ідеалу, 
до реалізації планів, виступаять фундаментом стабільності в навчальних 
перспективах майбутніх фахівців. Виступаячи одніюя з базових у 
дослідницькій парадигмі наук про особистість, ціннісна проблематика  ю 
необхідноя у вирішенні питань автономного навчаннѐ  студентів мистецтва у 
вищій школі.  

Оскільки важливим соціальним компонентом навчальної автономії ю, 
на нашу думку, здатність до співпраці та продуктивної взаюмодії з іншими 
суб’юктами освітнього простору, одніюя з необхідних умов її розвитку 
вважаюмо комунікативний  контекст навчаннѐ. Групова діѐльність на основі 
співробітництва ґрунтуютьсѐ на принципі позитивної взаюмозалежності, що 
вимагаю від студентів активного залученнѐ до процесу навчаннѐ, взаюмної 
відповідальності, взаюмоконтроля та оціночної рефлексії. Конфлікт думок і 
підходів, що закономірно виникаю під час виконаннѐ спільних завдань, 
породжую ситуація необхідності формувати власну точку зору на проблему, 
аргументувати й обстоявати її, переконувати партнерів по взаюмодії, 
знаходити альтернативи, приймати спільні рішеннѐ, що, у своя чергу, 
стимуляю творчий пошук, виробленнѐ механізмів співпраці, ефективного 
способу взаюмодії длѐ знаходженнѐ раціональних шлѐхів вирішеннѐ 
проблеми. Упровадженнѐ комунікативного підходу сприѐю формування 
таких важливих длѐ розвитку у просторі автономного навчаннѐ особистісних 
ѐкостей, ѐк усвідомленнѐ особистої індивідуальності, адекватна самооцінка, 
самоповага й повага до точки зору іншої лядини, відповідальність, 
ініціативність, готовність до подоланнѐ перешкод тощо.  
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До методологічних засад мистецького автономного навчаннѐ слід 
віднести також акмеологічний підхід. Посиленнѐ акмеологічних засад 
навчаннѐ передбачаю активізація прагненнѐ студентів на досѐгненнѐ 
найвищого рівнѐ професійного становленнѐ. Акмеологічна стратегіѐ 
навчаннѐ сприѐю активізації емоційно-вольових можливостей творчого 
потенціалу та здібностей студентів.  Посиленнѐ акмеологічних засад учіннѐ 
передбачаю формуваннѐ у студентів установки на самовдосконаленнѐ 
протѐгом усього життѐ. Зауважимо, що акмеологічне спрѐмуваннѐ 
навчаннѐ маю ґрунтуватисѐ на врахуванні не тільки позитивних, 
прогресивних потенційних можливостей студентів. Важливо спонукати їх 
до самодіагностики з метоя визначеннѐ й подоланнѐ негативних 
характеристик, уникненнѐ регресивних варіантів самоздійсненнѐ. Загалом, 
акмеологічний контекст автономного навчаннѐ передбачаю за діѐннѐ 
об’юктивних та суб’юктивних чинників, що, впливаячи одні на одних, 
спричинѐять прогресивний розвиток студентів, досѐгненнѐ майбутніми 
фахівцѐми у процесі навчаннѐ творчих вершин, художнього «акме» 

Упровадженнѐ автономного навчаннѐ потребую дотриманнѐ певних 
педагогічних умов длѐ того, щоб майбутні фахівці змогли усвідомити себе 
активними суб’юктами освітнього процесу. Серед них назвемо насамперед 
такі, ѐк зміна ролі викладача в організації  самостійної діѐльності студента; 
критично-оцінне спрѐмуваннѐ навчального процесу та активізаціѐ творчих 
засад учіннѐ на основі посиленнѐ зв’ѐзку з практикоя.  

1. Зміна ролі викладача в організації самостійної діѐльності 
студента. Традиційний, субординаційний (односпрѐмований) характер 
спілкуваннѐ викладача зі студентами пов’ѐзано з діѐми наказу, примушеннѐ, 
розпорѐдженнѐ, заборони, покараннѐ. Сутність поведінки викладача 
зводитьсѐ до домінуваннѐ – викладач і керую навчальним процесом, і несе 
відповідальність за результати мистецької підготовки студентів. 

У автономному навчанні звичка до викладацького домінуваннѐ маю 
поступитисѐ місцем гуманно-етичній організації педагогічної діѐльності, 
пріоритетом ѐкої виступаю особистість студента. Таке тлумаченнѐ   
переоріюнтовую функції викладача. Вимогливість до виконаннѐ поставлених 
перед студентами завдань поступаютьсѐ місцем консультування щодо 
організації самостійного навчаннѐ, надання в разі потреби своючасної 
допомоги студенту у виборі навчального матеріалу, в окресленні мети і 
спрѐмуванні свого мистецького розвитку на досѐгненнѐ оптимального 
результату. На всіх етапах навчаннѐ й мистецького розвитку – від чіткого 
визначеннѐ перспектив та окресленнѐ шлѐхів їх досѐгненнѐ до самооцінки 
досѐгнутих результатів – остаточна відповідальність покладаютьсѐ на 
студента. При цьому викладач не стоїть осторонь. Його завданнѐ – 
підтримувати мотивація студента до опануваннѐ мистецтвом, всілѐко 
сприѐти формування професійних умінь, розвитку необхідних художньо-
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особистісних ѐкостей. Викладач, передбачаячи можливі навчальні 
труднощі в залежності від індивідуальності студента, надаю йому поради 
щодо подоланнѐ ускладнень, обговоряю зі студентами можливі варіанти 
уникненнѐ негативних наслідків самостійного опрацяваннѐ матеріалу. 

Роль консультанта, порадника, фасилітатора потребую від викладачів 
не тільки педагогічного такту, стриманості, терпіннѐ, але й  досконалого 
володіннѐ методами опосередкованого впливу, ненав’ѐзливої корекції, 
психологічними прийомами створеннѐ індивідуально-оріюнтованого 
навчального середовища. 

 Зміна ролі викладача потребую створеннѐ сприѐтливої атмосфери 
навчаннѐ на основі цілеспрѐмованого досѐгненнѐ партнерських стосунків 
між викладачами і студентами, побудову міжособистісного спілкуваннѐ на 
засадах суб’юкт-суб’юктної педагогічної взаюмодії, длѐ ѐкої притаманноя 
стаю рівність особистісних і статусних позицій.  У гуманізації 
міжособистісних стосунків  на ґрунті мистецтва важливу роль відіграю 
здатність викладача до емоційної ідентифікації зі студентом, передбачаю 
оріюнтація і викладачів, і студентів на найкращі особистісні риси.  

Автономне навчаннѐ передбачаю розвиток педагогічної культури 
викладача в напрѐмі актуалізації індивідуальних її характеристик. 
Викладачу маю стати  притаманним відпрацяваннѐ індивідуального стиля 
педагогічної діѐльності, індивідуальних підходів до взаюмодії зі 
студентами, пошук власного оригінального почерку в досѐгненні 
взаюморозуміннѐ з ними. Рівень кваліфікації викладача характеризуютьсѐ 
здатністя до створеннѐ авторських моделей навчаннѐ, а не тільки ѐкісним 
виконаннѐм розроблених ззовні вимог. Забезпеченнѐ педагогічного 
супроводу навчальної діѐльності студента маю супроводжуватисѐ високим 
розвитком рефлексії викладача, здійсненнѐм самоспостереженнѐ, 
самооцінки за власними педагогічними діѐми, самоконтроля за обраноя 
стратегіюя викладаннѐ і способу взаюмодії зі студентами. Крім того, длѐ 
викладачів мистецьких дисциплін маю стати притаманним естетичне 
наповненнѐ педагогічної етики. 

2. Критично-ціннісне спрѐмуваннѐ навчального процесу вважаюмо 
необхідноя, а, можливо, й визначальноя умовоя досѐгненнѐ 
ефективності автономного навчаннѐ у сфері мистецтва. З позицій 
аксіологічного підходу критично-ціннісне спрѐмуваннѐ навчального 
процесу передбачаю формуваннѐ у студентів здатності до незалежного, 
неопосередкованого чужоя думкоя сприйманнѐ художніх ѐвищ,  відчуттѐ 
глибокого зв’ѐзку між  внутрішньоя свідомістя й емоційним 
переживаннѐм художнього простору, актуалізація можливості 
безпосередньо, без будь-ѐкого раціонального осмисленнѐ, «схоплявати» 
цінності, усвідомлявати індивідуальну значущість навчального матеріалу. 
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Досѐгненнѐ результативності автономного навчаннѐ, успішності його 
впровадженнѐ потребую класифікації навчальних  цінностей за певними 
критеріѐми. На нашу думку, найпродуктивнішими можуть виѐвитисѐ такі, 
ѐк: адекватність, інтенсивність, переважаннѐ. 

 Адекватність цінностей зоріюнтовано на встановленнѐ відповідності 
між ѐкістя знань та схильності студента до тих чи інших художніх ѐвищ. 
Наприклад, адекватноя можна визнати жанрову оцінку мистецького твору 
в тому разі, ѐкщо вона відображаю обізнаність студента в різноманітних 
жанрах з одного боку, з іншого – виѐвлѐю  естетичне ставленнѐ студента до 
певних мистецьких жанрів.  

Інтенсивність оцінки виѐвлѐю залежність цінності від сили інтересів 
індивіда. Наприклад, ѐкщо  інтерес правильно зоріюнтований, об’юктивно 
значуще художню ѐвище викликаю захопленість студента, а примітивний 
мистецький твір – байдуже ставленнѐ.  

Переважаннѐ ѐк критерій сформованості цінностей означаю 
преваляваннѐ в свідомості студента інтересу до тих чи інших цінностей. 
Наприклад, одного студента привертаю авторитарний стиль викладаннѐ, 
іншого – демократичний. Усвідомленнѐ переваг дозволѐю розмістити 
навчальні, мистецькі, педагогічні цінності в залежності від їх суб’юктивної 
значущості длѐ студента. 

Аксіологічний простір освітньої системи забезпечуютьсѐ 
впровадженнѐм методів, що спонукаять студентів до  вибіркових дій на 
основі індивідуальної іюрархічної системи диспозицій. Методи критично-
аналітичного обговореннѐ проблем, проведеннѐ дискусій, система завдань 
на вибір об’юктів з його аргументаціюя тощо розширяять художньо-
ціннісний горизонт майбутніх фахівців. Критично-ціннісне спрѐмуваннѐ 
навчального процессу передбачаю також впровадженнѐ вправ на 
класифікація матеріалу. Важливо, щоб студенти вміли самі визначити 
підстави длѐ класифікації. Длѐ технології розвитку критичного мисленнѐ 
характерним ю цілеспрѐмоване моделяваннѐ  навчальних ситуацій, ѐкі б 
стимулявали студентів до спілкуваннѐ з іншими учасниками, спонукали до 
висловленнѐ власної точки зору, активізували бажаннѐ прийнѐти і, що 
надзвичайно важливо, готовність розділити чужу позиція. 

3. Активізаціѐ творчих засад учіннѐ на основі посиленнѐ зв’ѐзку з 
практикоя. 

Професійне становленнѐ студентів у сфері мистецтва неможливе 
поза творчоя оріюнтаціюя навчального процесу. У своя чергу, 
підкреслимо, що провідним завданнѐм автономного навчаннѐ ю 
ѐкнайбільше сприѐннѐ творчому розвиткові студентів. У контексті 
досѐгненнѐ навчальної незалежності серед численних шлѐхів виокремимо 
значущість такого, ѐк вибудова індивідуальної траюкторії навчаннѐ з 
оглѐдом на перспективу майбутньої діѐльності. Щоб досѐгти ефективності 
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в будь-ѐкій діѐльності, важливо чітко уѐвлѐти собі її результат. Студент, 
ѐкий вчитьсѐ заради досѐгненнѐ успіху у навчанні, в нинішніх соціальних 
умовах програю тому, хто усвідомляю  реальну  ситуація застосуваннѐ 
набутого в стінах університету. 

Чітке уѐвленнѐ мети навчаннѐ і власного художнього розвитку виступаю  
діювим стимулом і мобілізації творчої енергії студентів. Роль мотивації в 
активізації творчих процесів завжди привертала увагу науковців і практиків. 
Один із відпрацьованих психолого-педагогічних постулатів  активізації 
творчих проѐвів лядини – необхідність формуваннѐ мотиваційних засад її 
творчої енергії (А. Лук). Учені дотримуятьсѐ думки про те, що навчити 
творчості не можна, але можна сформувати  потребу у творчості, постійне 
бажаннѐ продукувати нове, виѐвлѐти ініціативу у вирішенні завдань.  

Творчість у мистецтві певним чином зумовлено пошуком 
оригінальності, самовиѐвленнѐ, самопрезентації у вирішенні художніх 
завдань. ак спонукати студентів до цього? Примус, прѐмі розпорѐдженнѐ, 
наказ  не можуть бути діювими в даному випадку. Слід шукати інші шлѐхи 
мобілізації творчої наснаги студентів мистецьких спеціальностей. Один із 
таких міститьсѐ у специфіці автономного навчаннѐ,  наріжним каменем ѐкого 
виступаю оріюнтаціѐ студентів уже з перших курсів на потреби майбутньої 
практичної діѐльності. Пробудженнѐ творчого мисленнѐ  набуваю нових 
імпульсів, коли перед студентами вимальовуютьсѐ реальна ситуаціѐ 
застосуваннѐ їх творчих набутків. Наведемо конкретний приклад. 
Припустимо, перед студентом висуваютьсѐ завданнѐ – змоделявати різні 
інтерпретації музичного твору. ак мобілізувати творчу енергія виконавцѐ? 
Один із ефективних способів – спроектувати ситуація застосуваннѐ 
результатів творчого пошуку студентів. Постановка питань типу: «Де 
виступатиме студент – на музично-просвітницькому заході, перед учнѐми 
свого класу в музичній школі, у шоу-програмі чи перед близькими друзѐми?», 
«акій слухацькій аудиторії адресуютьсѐ той чи інший характер інтерпретації – 
дитѐчій, студентській, викладацькій?» « Що маять відчути слухачі в Вашій 
інтерпретації?» конкретизуять уѐвленнѐ студентів щодо практичного 
застосуваннѐ результатів творчості, підвищуять емоційну забарвленість 
виконавського завданнѐ, стимул длѐ його продуктивного виконаннѐ. Отже, 
креативний фахівець формуютьсѐ у стінах  навчального закладу, ѐкщо його 
навчальну увагу зосереджено на практичних питаннѐх майбутньої 
професійної діѐльності. 

Автономне навчаннѐ мистецтва у вищій школі передбачаю 
дотриманнѐ певних етапів упровадженнѐ. Перший  спрѐмовано на  
мотиваційний розвиток, актуалізація інтересу до самостійного 
опрацяваннѐ навчального матеріалу. Цей етап певним чином «ламаю» 
звичні стереотипи ставленнѐ до навчаннѐ – з об’юкта студент 
перетворяютьсѐ на суб’юкт навчаннѐ, усвідомляю своя відповідальну роль 
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за його результати, за характер власного саморозвитку. Другий етап 
впровадженнѐ автономного навчаннѐ (практично-засвоявальний) 
підпорѐдковано оволодіння студентами на рівні практичного застосуваннѐ 
вміннѐми визначати індивідуальні перспективи навчаннѐ, планувати 
роботу,  усвідомлено співвідносити специфіку мистецької підготовки з 
практикоя майбутньої професійної діѐльності. Другий етап – триваю 
найдовше, бо потребую пролонгованих зусиль від студентів длѐ вільного 
оволодіннѐ прийомами самостійного учіннѐ, мобілізації вольовихзусиль 
длѐ досѐгненнѐ навчальної мети, длѐ  самоздійсненнѐ у фаховій діѐльності. 

Третій етап (результативно-коригувальний) підпорѐдковано 
підведення підсумків навчаннѐ, широкому впровадження методів 
самоаналізу, саморефлексії, самоконтроля з метоя внесеннѐ коректив до 
навчальної діѐльності, створеннѐ планів  щодо впорѐдкуваннѐ свого 
освітнього середовища протѐгом життѐ. 

Розробка методів, прийомів, форм автономного навчаннѐ в 
мистецькій освіті ще потребую проведеннѐ різносторонніх досліджень 
Проте, на сьогодні вже можна окреслити низка напрѐмів розвитку 
методичної думки в цьому питанні.  

Серед сучасних можна назвати такі, ѐк методи перспективного 
проектуваннѐ, моделяваннѐ професійно-творчих ситуацій, методи 
проблемно-рефлексивної подачі навчального матеріалу, методи 
активізації взаюмооцінки тощо.  

Важливого значеннѐ набуваять методи і прийоми, спрѐмовані на 
оцінку студентами власних навчальних досѐгнень. Добре себе зарекомен-
дувала робота в малих групах,  де обмін цінностѐми не тільки сприѐю 
об’юктивності результатів самооціняваннѐ, а й «провокую» нові підходи, нове 
ставленнѐ до навчальних проблем, сумніви в загальноприйнѐтих істинах.  

Суттюве значеннѐ в оптимізації автономного навчаннѐ маю також 
ігрова технологіѐ, упровадженнѐ методів варіативного опрацяваннѐ 
матеріалу,широке застосуваннѐ ѐких сприѐю розвиткові аксіосфери 
особистості, її творчих начал. 

Актуальними длѐ автономного навчаннѐ залишаятьсѐ студентські 
конкурси, олімпіади, фестивалі, проведеннѐ ѐких допомагаю студентам 
усвідомити індивідуальні результати навчаннѐ, власні фахові досѐгненнѐ, 
що сприѐю кристалізації уѐвлень щодо ідеалів оволодіннѐ мистецькоя 
професіюя. 

Особливо значущим нині ю створеннѐ технологій навчаннѐ, ѐкі б 
радикально вивільнили час длѐ самостійної творчості студентів. 

Загалом упровадженнѐ інноваційних методів  маю на меті створеннѐ 
освітнього середовища, ѐке б дозволѐло спрѐмовувати мотивація, 
стимулявати ініціативу, активізувати творчий пошук студентів. 
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Висновки та перспективи подальших наукових 
розвідок.Насамкінець підкреслимо, що визначені провідні підходи, 
педагогічні умови та методи, щосприѐять розвиткові суб’юктності, 
ініціативності, реалізації творчого потенціалу студентів, уможливляять  
побудову освітнього процесу на засадах автономного навчаннѐ.  

Розвиток автономного навчаннѐ студентів мистецьких 
спеціальностей у вищій школі маю стати одним із пріоритетних завдань 
освітньої політики  суспільства, оскільки передбачаю радикальне 
вдосконаленнѐ професійної підготовки фахівців, длѐ ѐких характерним маю 
стати здатність до незалежного мисленнѐ, самостійних творчих дій, 
відповідальність, схильність до саморозвитку й навчаннѐ протѐгом життѐ, 
зоріюнтованість на самоактуалізація і досѐгненнѐ особистісно-
професійного успіху. 
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РЕЗЮМЕ 
Белова Наталья. Модернизациѐ художественного образованиѐ в высшей школе 

на основе автономного обучениѐ. 
В статье рассматриваетсѐ проблема внедрениѐ автономного обучениѐ в 

систему подготовки студентов художественных специальностей в высшей школе; 
уточнѐетсѐ понѐтие автономного обучениѐ, раскрываятсѐ педагогические 
тенденции, специфика и принципиальные основы автономного обучениѐ в 
контексте освоениѐ художественных дисциплин, обосновываятсѐ ведущие подходы 
(усиление личностной направленности учебного процесса, компетентностный, 
аксиологический и акмеологический), педагогические условиѐ (изменение роли 
преподавателѐ в организации самостоѐтельной деѐтельности студента, 
критически-оценочнаѐ направленность учебного процесса, активизациѐ творческих 
принципов учениѐ на основе усилениѐ свѐзи с практикой) и методы их реализации. 

Ключевые слова: автономное обучение, художественное образование, 
студенты.  

SUMMARY 
Bilova Nataliia. Modernization of artistic education in the higher school on the basis 

of autonomous learning. 
The article is aimed at revealing peculiarities, pedagogical tendencies and specific 

conditions for the introduction of autonomous training of the future art specialists in higher 
education. The concept of autonomous learning is considered as a process of organizing and 
systematizing the student’s own learning environment independently or, if necessary, based 
on the teacher’s instructions. The artistic and pedagogical context of autonomous learning is 
aimed at preserving the uniqueness of the artistic and creative personality of a future 
specialist on the basis of a balanced combination of the student’s ability to self-directed 
artistic and creative development and the preservation of pedagogical support. This training 
provides students with independence in defining the goals of their learning, developing 
individual cognitive strategies, and assuming responsibility for learning outcomes through 
critical reflection. The structure of autonomous learning in the field of art includes the 
integral unity of mutually determined and interacting components: motivational-
orientational, analytical-value, emotional-volitional and artistic-creative. 

The leading approaches to the development of practical technologies for autonomous 
artistic training of students in higher education are as follows: enhancement of the personal 
orientation of the educational process, competence, axiological and acmeological 
approaches. The introduction of autonomous learning requires the observance of certain 
pedagogical conditions for awareness of the future specialists themselves as active subjects 
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of the educational process, namely: change of the role of the teacher in the organization of 
independent student activity, critical assessment of the educational process, activation of 
creative principles of learning on the basis of increasing communication with practice. 
Independent training of the future music teachers in higher school involves observing certain 
stages of the implementation of conditions and methods: first stage – focus on motivational 
development, second – practical-assimilative, third – effective-corrective. 

Implementation of the pedagogical conditions of autonomous learning is expedient to 
implement through modern methods: perspective designing, modeling of professional and 
creative situations, problem-reflexive teaching material presentation, mutual awareness 
raising, public demonstration of own artistic achievements (competitions, festivals, 
competitions), which are aimed at evaluation, self-esteem, adjustment and designing by 
students of their own educational and creative achievements. We consider promising the 
development of technology of autonomous learning, which would radically liberate the time 
for students’ self-creativity. 

Key words: autonomous learning, artistic education, students. 
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СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ 
МЕДИЧНИХ ВНЗ У ГРУПАХ З АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВИКЛАДАННЯ 

 

Метоя статті ю дослідженнѐ теоретичних та практичних аспектів 
навчаннѐ української мови іноземних студентів-медиків у групах з англійськоя мовоя 
викладаннѐ. Проведено аналіз, синтез і узагальненнѐ наукових джерел. 
Проаналізовано цілі, завданнѐ та етапи вивченнѐ української мови ѐк іноземної. 
Обґрунтовано доцільність застосуваннѐ різних типів словників. Перспективи 
подальших наукових розвідок полѐгаять в експериментальній перевірці методики 
навчаннѐ української мови студентів-іноземців медичних ВНЗ у групах з англійськоя 
мовоя викладаннѐ з метоя її подальшого вдосконаленнѐ. 

Ключові слова: англомовні студенти, володіннѐ мовоя, потенційний словник, 
робочий словник, тезаурус, медична термінологіѐ, сигнальні картки,  метод 
відштовхуваннѐ. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку української освіти 
характеризуютьсѐ її інтеграціюя у світове співтовариство, розширеннѐм 
міжнародних контактів та залученнѐм іноземних громадѐн до навчаннѐ в 
українських вишах. Це зумовляю необхідність модернізації процесу мовної 
підготовки інокомунікантів, пошук нових методів та підходів до їх навчаннѐ 
державної мови України. 

Аналіз актуальних досліджень. На сьогодні накопичено чималий 
досвід викладаннѐ української мови ѐк іноземної, що відображено у працѐх  
Г. Іванишин *3+, Л. Козак *4, 5+, Н. Литвиненко *7+, Л. Селіверстової *8+,  
Б. Сокола *9+, Г. Строганової *11+, М. Тишковець *12, 13+, О. Туркевич *14+, 
В. Федчик *16+ та інших. Однак проблема навчаннѐ іноземних студентів 




