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ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ АРТ-ПЕДАГОГІКИ В УМОВАХ НАВЧАННЯ У КОЛЕДЖІ 

У статті проаналізовано особливості змістового та структурного наповнення професійної 
компетентності майбутніх фахівців мистецького профілю з урахуванням специфіки коледжу культури і 
мистецтв. З’ясовано співвідношення завдань діяльності коледжу культури і мистецтв із засобами арт-

педагогіки в їх реалізації. Виокремлено кілька основних компонентів означеної компетентності: 
перцептивний, мотиваційно-емоційний, когнітивний, організаційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний. 

Обґрунтовано зміст та особливості кожного з компонентів професійної компетентності з 
урахуванням можливостей арт-педагогіки. 

Ключові слова: арт-педагогіка,компоненти професійної компетентності, майбутні фахівці, 
мистецький профіль. 

Постановка проблеми дослідження. Особливості формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей у коледжі визначається специфікою коледжу як 
навчального закладу, який (за новим Законом України ''Про вищу освіту'', 2014) має на меті підготовку 
фахівців мистецького профілю за допомогою широкого спектру можливостей, закладених у самому 
змісті освіти в коледжі культури і мистецтв. У коледжах культури і мистецтв традиційно готують 
фахівців за спеціальностями: ''Бібліотечна справа'', ''Народна художня творчість'', ''Хореографія'', 
''Образотворче мистецтво'', ''Декоративно-прикладне мистецтво'', ''Дизайн'', ''Кіно-, телемистецтво'' тощо, 
залежно від специфіки регіонального запиту на певні мистецькі потреби та соціокультурної специфіки 
регіону. 

Професійна підготовка фахівців мистецьких спеціальностей стала предметом активного дослідження 
в професійній педагогіці, а саме, в роботах Н. Миропольської, Л. Масол, О. Щолокової, О. Пономарьової, 
О. Рудницької та ін. Дослідники справедливо звертають увагу на дегуманізований стан сучасного 
суспільства та незадовільний стан мистецької освіти, покликаної означену дегуманізацію зупинити. Як 
зазначає О. Пономарьова, найважливішими завданнями мистецької освіти є формування гуманістичного 
світогляду фахівців мистецьких спеціальностей; розвитку у них системи мистецьких знань, умінь і 
навичок; інтеграція мистецьких завдань, формування системи професійних компетенцій; розвиток 
здатності до професійного саморозвитку і самовдосконалення [1: 178]. 

Проте поза увагою науковців, на нашу думку, залишилися питання співвідношення професійної 
компетентності означених фахівців та можливостей арт-педагогіки у їх професійній підготовці. Тому 
мета статті полягає у визначенні змістових та структурних особливостей професійної компетентності 
майбутніх фахівців мистецького профілю в умовах їх підготовки у коледжі культури і мистецтв з 
урахуванням потенціалу арт-педагогіки. 

Виклад основного тексту. Коледжі культури і мистецтв виконують низку провідних функцій, серед 
яких найважливішими в контексті проблеми нашого дослідження вважаємо такі: підготовка фахівців 
мистецького профілю відповідно до регіональної соціокультурної ситуації та відповідних 
соціокультурних потреб регіону; здійснення в регіоні культурно-освітньої і культурно-просвітницької 
діяльності силами викладачів і студентів коледжів культури і мистецтв; навчально-методичне 
забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців мистецького профілю; здійснення регіональної 
та міжнародної співпраці в мистецькій галузі; підготовка та атестація педагогічних кадрів, які 
забезпечують професійну підготовку фахівців мистецького профілю. 

На підставі аналізу провідних завдань коледжу культури і мистецтв та можливостей арт-педагогіки у 
формуванні їх професійної компетентності ми виклали це співвідношення у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Співвідношення завдань діяльності коледжу культури і мистецтв із засобами арт-педагогіки в їх 

реалізації 
Провідні завдання діяльності 

коледжу 
Співвідношення завдань діяльності коледжу культури і 
мистецтв із засобами арт-педагогіки в їх реалізації 

Формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців 
мистецького профілю за рівнями 
''бакалавр'' та ''молодший бакалавр'' 

Арт-педагогіка виконує низку завдань з формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців мистецького профілю, 
пов’язаних з розвитком художньо-естетичної компетентності, 
мистецьких здібностей, художніх умінь тощо 
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Творча, мистецька, культурно-
освітня та культурно-просвітницька 
діяльність в соціокультурному 
середовищі 

В соціокультурному середовищі регіону можуть бути реалізовані 
арт-педагогічні форми, методи і засоби, засвоєні майбутніми 
фахівцями мистецького профілю під час навчання у коледжі 

Культурний і духовний розвиток 
особистості, національно-
патріотичне виховання особистості 
майбутнього фахівця 

Арт-педагогіка виконує місію залучення мистецтва і художньо-
творчої діяльності для вирішення завдань професійної 
підготовки фахівців, їх виховання на кращих зразках 
національного мистецтва тощо 

Створення атмосфери 
доброзичливості і взаємної поваги у 
стосунках між учасниками 
освітнього процесу, формування 
високих етичних норм у 
комунікаціях 

Арт-педагогіка впливає на почуттєво-емоційну сферу 
майбутнього фахівця, тому тісно пов’язана з психологією 
професії, а ї засобами можна впливати на процеси емоційної 
децентрації, емоційно-вольову регуляцію, невербально-
комунікативну культуру та ін. 

Набуття студентами комплексу 
професійних знань, умінь та навичок 
за відповідними освітньо-
професійними програмами 

Арт-педагогіка використовує потенціал мистецтва, педагогіки і 
психології для гуманістичного вирішення завдань розвитку 
особистості, в тому числі і професійного. Якщо йдеться про 
підготовку фахівців мистецького напрямку, то арт-педагогіка 
стає водночас особливою технологією професійної підготовки, 
яка забезпечує формування належного рівня професійних знань, 
умінь та навичок 

Забезпечення належного культурно-
освітнього рівня як у середовищі 
коледжу, так і поза його межами 

Арт-педагогіка може використовуватися і обов’язково має 
використовуватися для реалізації спеціальних цілей художньої 
освіти і для підготовки фахівців мистецьких спеціальностей, які, 
в свою чергу, повинні реалізувати завдання соціокультурного 
розвитку середовища 

Проблема змісту професійної компетентності фахівця у вітчизняній педагогіці не є новою; численні 
науковці прагнули встановити основні компоненти професійної компетентності з метою їх детального 
аналізу та визначення способів впливати на розвиток цього феномена. Так, А. К. Маркова виділяє такі 
провідні компоненти професійної компетентності – соціально-правову компетентність, спеціальну, 
персональну, екстремальну та ауто компетентність [2]. У працях І. Беха професійна компетентність 
розглядається в єдності мотиваційного, аксіологічного, гностичного, практичного, особистісного та 
творчого компонентів [3]. 

О. І. Тищенко пропонує розглядати такі компоненти професійної компетентності – професійно-
правовий, соціально-правовий, соціально-перцептивний, соціально-психологічний, комунікативний, 
персональний, спеціальний, екстремальний та ауто компетентність [4]. Розглядаючи психологічну 
компетентність фахівця як систему, Н. Кузьміна виділила в ній такі підсистеми: соціально-перцептивну, 
соціально-психологічну, ауто психологічну, комунікативну, психолого-педагогічну [5]. О. Гандрабура 
виокремила в складі професійної компетентності ціннісно-мотиваційний, діяльнісний, когнітивний, 
рефлексивно-оцінний [6]. Розглядаючи проблему формування професійної компетентності хореографів, 
О. Філімонова пропонує ввести до складу цього поняття ціннісно-мотиваційний, когнітивний, творчо-
діяльнісний та регулятивний компоненти [7]. 

На підставі аналізу наукових джерел можемо дійти висновку, що переважна більшість науковців до 
структури професійної компетентності майбутнього фахівця вводять компоненти, що стосуються 
процесу його комунікацій (комунікативний компонент), особливостей майбутньої професійної діяльності 
(спеціальний), наявності критичних чи екстремальних ситуацій, які треба буде вирішувати 
(екстремальний), зв’язку компетентності з особистісними характеристиками (персональний компонент) 
та ін. Менше уваги науковцями приділяється компонентам професійної компетентності, пов’язаними з 
мотивацією до професійної діяльності, та з професійною рефлексією. 

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження, отже, дає можливість виділити в структурі 
професійної компетентності майбутнього фахівця мистецької спеціальності такі компоненти: 
перцептивний, мотиваційно-емоційний, когнітивний, організаційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний. 

Перцептивний компонент дає можливість, з одного боку, визначити місце і роль фахівця мистецької 
спеціальності у системі професій мистецького спрямування на основі його професійно-мистецьких 
особистісних якостей, з іншого – визначити специфіку сприйняття майбутніми фахівцями мистецьких 
спеціальностей оточуючого культурного простору. Щодо специфіки майбутніх фахівців мистецького 
профілю, то про неї досить вдало сказано в дослідженні Н. Бакланової, яка виділяє такі відмінні риси: 
''професійна компетентність у сфері культури; творча обдарованість, високий рівень розвитку 
професійних здібностей: організаторських, комунікативних, педагогічних, художніх і якостей, які дають 
можливість працювати у сфері художньої творчості, емоційна чуйність, естетичний смак, артистизм; 
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високі духовно-моральні якості; доброзичливість і чуйність до людей, людяність, порядність, чесність, 
інтелігентність'' [8: 80–81]. Для реалізації перцептивного компонента вважаємо важливим те, що 
перцепція включає дві сторони – суб’єктивну (''я сприймаю інших'') та об’єктивну (''інші сприймають 
мене''). Механізми соціальної перцепції, таким чином, дають можливість творчого осягнення майбутньої 
професійної діяльності, її учасників, а також передбачають рефлексію власної художньо-творчої 
діяльності у мистецькій галузі. 

Перцептивний компонент, крім того, дає можливість усвідомити специфіку професійної діяльності 
фахівця мистецької спеціальності серед інших мистецьких професій, оскільки випускник коледжу 
культури і мистецтв має стати керівником художніх колективів, а не лише безпосереднім виконавцем 
музичних творів, автором художніх полотен та ін. Тому перцепція в діяльності означеного фахівця 
набуває характеру професійного вміння, спрямованого на осмислення уточнення й перевірку своїх 
уявлень про інших учасників творчого процесу.  

Мотиваційно-емоційний компонент професійної компетентності майбутніх фахівців мистецьких 
спеціальностей умовно складається з мотиваційної (вміщує мотиви, цілі, потреби, інтереси майбутнього 
фахівця) та емоційно-ціннісної (передбачає комплекс професійних та особистісних цінностей, творчу 
навчально-професійну діяльність) складових. Стосовно мотивації фахівця мистецької спеціальності, то 
це поняття напряму пов’язане з його професійною спрямованістю. Професійна спрямованість 
розглядається науковцями (Л. Новікова, В. Богословський, С. Рубінштейн та ін.) [9–11] як стійкий мотив, 
який визначає діяльність людини щодо реалізації певних цілей і завдань. У змісті професійної 
спрямованості закладено: інтерес до майбутньої професійної діяльності та цілеспрямованість в 
оволодінні нею; схильність займатися саме цією професійною діяльністю; реалізацію потреби в 
самовираженні через оволодіння професією; стрижневе поняття, навколо якого формуються основи 
професіоналізму [12]. 

Як стверджують результати наукових досліджень (Г. Андреєва, Д. Богиня, А. Вербицький, 
Л. Долгова, Л. Колесникова, Г. Куліков, Л. Лисогор та ін.), основними факторами мотивації до будь-
якого виду діяльності є економічний (що ґрунтується на певних економічних символах стану і статусу 
особистості), соціальний (розвиток професійної спрямованості залежно від ідентифікації свого життя з 
обраною професією чи видом діяльності), моральний (наявність соціально-значущих цінностей в 
обраному виді діяльності, віра в загальнолюдський смисл діяльності) та індивідуальний (професійна 
діяльність як соціально схвалюваний спосіб життя, наявність вільного часу та можливість їм 
розпоряджатися та ін.). 

Емоційний підкомпонент мотиваційно-емоційного компонента професійної компетентності 
майбутнього фахівця мистецької спеціальності дає можливість сумістити мистецький характер 
майбутньої професійної діяльності з основами професійної підготовки та формування професійної 
компетентності під час навчання у коледжі. Зміст цього компонента включає альтруїстичні емоції, 
гуманістичне ставлення до оточуючого світу, а також емпатійне ставлення до інших як здатність 
емоційно відгукуватися на почуттєвий світ іншої людини. Як зазначає О. Плотницька, результатом дії 
емоційно-чуттєвого компонента є розвиток емосфери особистості, значущої для фахівця мистецької 
спеціальності [12]. З іншого боку, художні твори кодують світ емоцій та почуттів, тому розвиток 
емоційної культури особистості є соціально й особистісно зумовленим. 

Проблема реалізації емоційно-чуттєвого компонента професійної компетентності майбутніх фахівців 
мистецьких спеціальностей полягає у втіленні емоційної насиченості змісту професійної підготовки, 
рівня емоційної культури викладачів, емоційного фону діалогічної взаємодії суб’єктів освітнього 
процесу, емоційної підтримки (''емоційного погладжування'') студентів, – що в сумі сприятиме 
зростанню інтересу до творчих професій, пробуджуватиме потребу в осмисленні їх специфіки, відчувати 
насолоду від професійно виконаної роботи.  

Емоційна складова мотиваційно-ціннісного компонента професійної компетентності майбутніх 
фахівців мистецьких спеціальностей тісно пов’язана з його аксіологічною сферою, тобто відображає 
процес формування професійних цінностей означеного фахівця. Професійні цінності фахівця мистецької 
спеціальності нерозривно пов’язані з цінностями мистецької сфери загалом; у свою чергу, мистецтво є 
практично-духовною діяльністю з оволодіння естетичними цінностями. Естетичні категорії прекрасного, 
піднесеного, комічного, трагічного, потворного тощо є своєрідними ''окулярами'', через які людина 
бачить світ, емоційно сприймає його й оцінює. Специфіка естетичних цінностей полягає в їх емоційній 
насиченості, в задоволеності естетичним переживанням.  

Формування мотиваційно-ціннісного компонента нерозривно пов’язане з комплексом професійних 
знань, які відображаються в змісті когнітивного компонента професійної компетентності фахівців 
мистецьких спеціальностей. Комплекс професійних знань майбутнього фахівця мистецької спеціальності 
вміщує: знання предметів психолого-педагогічного циклу та способів їх отримання; знання основ історії 
та теорії культури; знання специфіки народної художньої творчості; знання основ композиції та рисунка; 
основ дизайну; знання основ режисури, акторської майстерності, основ хореографії, технологій 
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соціально-культурного проектування та художньо-видовищних методик; знання особливостей роботи зі 
сценічними та іншими творчими колективами в якості художнього керівника. 

Складність процесу формування професійних знань у майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей 
полягає у тому, що цей процес повинен виходити одразу на творчий рівень, минаючи репродуктивний, 
адже репродуктивна діяльність фахівця у сфері культури і мистецтв призводить до переважання 
шаблонів, до уніфікації результатів діяльності; наукові дослідження підтверджують, що в такому разі 
професійні знання втрачають свою сутність як художні засоби, за допомогою яких студент має здатність 
змінювати свій духовний світ та світосприйняття. 

Отримані в процесі професійної підготовки знання невіддільні від професійних умінь та навичок, які 
формуються залежно від рівня організації навчального процесу та всього процесу професійної 
підготовки майбутнього фахівця мистецької спеціальності. Організаційно-діяльнісний компонент, за 
яким майбутній фахівець мистецької спеціальності набуває компетентності в процесі квазіпрофесійної 
чи власне професійної діяльності, передбачає формування вмінь і навичок майбутнього фахівця 
мистецької спеціальності. Організаційно-діяльнісний компонент реалізується у процесі практичної 
навчальної діяльності студентів коледжу з опанування змісту професійної освіти, і продовжується під час 
виробничих практик, передбачених навчальним планом. Формування професійних вмінь і навичок 
майбутніх фахівців мистецького профілю в межах організаційно-діяльнісного компонента залежить від 
рівня суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів і студентів. Застосування методів арт-педагогіки сприяє 
формуванню професійних знань та вмінь, оскільки арт-педагогіка є і засобом і змістом майбутньої 
професійної діяльності фахівців мистецьких дисциплін. 

Ґрунтуючись на аналізі наукових джерел (І. Зязюн, М. Лещенко, О. Пометун, Л. Пироженко, 
С. Смирнов та ін.) та практиці підготовки майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей у коледжах 
культури і мистецтв, можемо дійти висновку, що арт-педагогіка дає можливість сформувати у означених 
фахівців: 

1) креативні вміння – вміння виявляти специфіку художнього та культурного простору, застосовувати 
власний рівень креативності для реалізації професійних завдань. Для реалізації цих умінь студентові 
необхідно розвивати емоційно-образні якості – натхненність, емоційний підйом у творчих ситуаціях, 
образність мислення, розвинену уяву і фантазію; здатність до відчуття новизни в художній творчості. 
Креативність майбутнього фахівця мистецької спеціальності передбачає володіння нетрадиційними 
евристичними вміннями – інтуїцією, інсайтом, медитацією.  

2) інтуїцію як особливе явище у психічній діяльності людини, коли істина досягається без 
обґрунтування за допомогою доведень. У психології виділяють кілька типів інтуїції, наголошуючи на 
тому, що вона формується під впливом сформованих уже знань з обраного предмета діяльності: 
безпосередня миттєва оцінка об’єктів сприйняття (так зване почуття мови, почуття стилю, почуття 
образу та ін.); безпосереднє вирішення творчих завдань (інтуїтивне створення художніх образів та ін.); 
інтуїтивні рішення, за яких результат виходить як протилежне задуманому автором. 

3) інсайт як креативний механізм передбачає інтуїтивне розуміння художнього чи мистецького 
явища і знаходження проблеми.  

Застосування арт-педагогіки у процесі реалізації організаційно-діяльнісного компонента дає 
можливість: гуманітаризувати професійну підготовку фахівців мистецьких спеціальностей, забезпечити 
пріоритет людського над вузькопредметним, реалізувати ціннісно-смислові пріоритети оволодіння 
студентами професійним змістом освіти; розвивати діалоговий рівень навчальної взаємодії; оптимізувати 
педагогічну взаємодію в процесі професійної підготовки: розвивати зацікавленість людинознавчими 
предметами; забезпечити психофізіологічний і психологічний комфорт у навчальному процесі, 
включеність студентів у навчальний процес, створення позитивної емоційної атмосфери в студентській 
групі; надати можливість творчої самореалізації у вигляді активного творчого самовираження, 
розширення репертуару рольових можливостей, розвиток професійного інтересу та особистісне 
зростання студентів. 

Знання, уміння й навички майбутнього фахівця мистецької спеціальності знаходяться в прямому 
взаємозв’язку з його емоційно-чуттєвим світом, тому вважаємо необхідним ввести до складу професійної 
компетентності емоційно-чуттєвий компонент. 

Таким чином, отримані в процесі професійної підготовки знання, вміння, навички, а також 
особистісні характеристики майбутнього фахівця мистецької спеціальності (які включають його 
емоційно-чуттєвий світ) мають бути певним чином оцінені самим фахівцем, що дасть йому можливість 
будувати перспективу свого професійного розвитку. Рефлексивно-оцінний компонент професійної 
компетентності майбутнього фахівця мистецької спеціальності передбачає, з одного боку, потребу в 
самоаналізі, самоспостереженні й само вивченні своєї професійної діяльності та підготовки до неї; з 
іншого – стійку мотивацію на самовдосконалення, адекватну оцінку рівня своїх творчих здібностей та 
професійних можливостей. Особистісно-професійна рефлексія співвідносить поставлені перед студентом 
завдання з формування професійної компетентності, виходячи з професійних мотивів майбутнього 
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фахівця. Вона доповнюється мистецькою (художньою) рефлексією, яка виступає як трансформація 
змісту (музичні образи, художні символи, літературні твори тощо). Для ефективної професійної і 
мистецької рефлексії важливим є рівень сформованості у студентів навичок аналізу, синтезу, 
узагальнення, порівняння, абстрагування та ін. Як свідчать наукові дослідження (О. Кузьміна, 
О. Лушпаєва, І. Семенов, Н. Французова та ін.), професійна рефлексія – це здатність особистості 
співвіднести свої знання, вміння, навички, особистісні якості з вимогами професії та уявленнями про неї. 
Професійна рефлексія може бути інтелектуальною, комунікативною, соціально-перцептивною, 
особистісною, – тобто фактично рефлексивний компонент професійної компетентності виконує 
об’єднавчу функцію щодо всіх інших компонентів. Складність особистісної рефлексії майбутнього 
фахівця мистецької спеціальності полягає у тому, що вона фактично поєднує професійну і мистецьку, 
тобто є складним динамічним утворенням, яке підлягає постійним змінам залежно від власних уявлень 
про професію з боку фахівця та суспільних очікувань від неї. Професійна рефлексія дає можливість 
поліпшити рівень знань, умінь і навичок майбутніх фахівців мистецького напряму та підвищенню їх 
потреби в самоосвіті.  

Висновок. Таким чином, у процесі наукового аналізу проблеми формування професійної 
компетентності майбутнього фахівця мистецької спеціальності нами було виокремлено кілька основних 
компонентів означеної компетентності: перцептивний (яким визначається місце і роль фахівця 
мистецької спеціальності у системі професій мистецького спрямування на основі його професійно-
мистецьких та особистісних якостей); мотиваційно-емоційний компонент (обґрунтовує мотивацію 
студентів та діяльність у галузі культури і мистецтва та усвідомлення емоційно-чуттєвого аспекту 
означеної професії); когнітивний компонент (забезпечує необхідну сукупність знань та вмінь 
майбутнього фахівця мистецької спеціальності, сформованих на засадах арт-педагогіки); організаційно-
діяльнісний компонент (за яким майбутній фахівець мистецької спеціальності набуває компетентності в 
процесі квазіпрофесійної чи власне професійної діяльності); рефлексивно-оцінний компонент (завдяки 
йому відбувається творча рефлексія отриманого рівня професійної компетентності та оцінюється місце і 
роль арт-педагогіки у процесі формування професійної компетентності). Обґрунтована нами структура 
професійної компетентності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей лягла в основу арт-
педагогічних технологій формування означеної професійної компетентності. 
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Руденька Т. Н. Содержание профессиональной компетентности будущих специалистов в сфере 
искусства на основе арт-педагогики в условиях обучения в колледже. 

В статье проанализированы особенности содержательного и структурного наполнения 
профессиональной компетентности будущих специалистов в сфере искусства с учетом специфики 
колледжа культуры и искусств. Определено соотношение задач деятельности колледжа культуры и 
искусств со средствами арт-педагогики в их реализации. Выделено несколько основных компонентов 

указанной компетентности: перцептивный, мотивационно-эмоциональный, когнитивный, 
организационно-деятельностный, рефлексивно-оценочный. Обосновано содержание и особенности 
каждого компонента профессиональной компетентности с учетом возможностей арт-педагогики. 

Ключевые слова: арт-педагогика, компоненты профессиональной компетентности, будущие 
специалисты, художественный профиль. 

Rudenka T. N. Content of the Prospective Experts' Professional Competence in the Sphere of Art Based on 
Art Pedagogics under the Conditions of College Education. 

The article deals with the main issues of the professional competence in the field of education. As the title 
implies the article describes and analyzes the special characteristics of the informative and the structural filling 
of the prospective teachers' professional competence concerning the area of art in the light of specific features of 

the College of culture and arts. It is specially noted the structure of the prospective specialists professional 
competence. Much attention is drawn to Art Pedagogy. It gives a detailed analysis of the tasks correlations 
between the work of the college and the means of Art Pedagogy in their implementation. Several principle 

components of the specified competence such as perceptive, emotional and motivational, cognitive, 
organizational, reflexive-estimative are described and examined. 

It is described in short the content and peculiarities of each component of the professional competence taking 
into account the capacity of Art Pedagogics. Attempts are made to analyze and formulate the significance of the 

professional competence role in the sphere of art. 

Key words: Art Pedagogics, components of the professional competence, prospective experts, artistic profile.   


