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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКОГО НАПРЯМКУ ЗАСОБАМИ 
АРТ-ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА 

У статті проаналізовано можливості арт-педагогіки як технології професійної підготовки фахівців 
мистецького напряму в коледжах культури і мистецтв на підставі визначених теоретичних підходів – 

особистісно-орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного. З’ясовано провідні ідеї арт-педагогіки як окремої 
галузі педагогічного знання та виявлено їх взаємозв’язок з підготовкою фахівців мистецького напряму. 

Актуальність досліджуваної проблеми. Професійна підготовка фахівців мистецького напрямку нині стала 
предметом дослідження в професійній педагогіці, а саме, в роботах Н. Миропольської [1], Л. Масол [2], 
О. Щолокової [3], О. Пономарьової [4], О. Рудницької [5] та ін. Дослідники справедливо звертають увагу на 
дегуманізований стан сучасного суспільства та незадовільний стан мистецької освіти, спрямований означену 
дегуманізацію зупинити. Як зазначає О. Пономарьова, найважливішими завданнями мистецької освіти є 
формування гуманістичного світогляду фахівців мистецького напрямку; розвитку у них системи мистецьких 
знань, умінь і навичок; інтеграція мистецьких завдань, формування системи професійних компетенцій; 
розвиток здатності до професійного саморозвитку і самовдосконалення [4: 178]. 

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності провідних теоретичних підходів до проблеми професійної 
підготовки фахівців мистецького напрямку засобами арт-педагогіки. 

Виклад основного матеріалу. Фахівці мистецького напрямку в Україні сьогодні можуть отримати фахову 
підготовку в навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації, тобто училищах, коледжах, інститутах та 
університетах. Ми обмежили предмет нашого дослідження майбутніми бакалаврами, тобто студентами 
коледжів. У результаті чотирирічного (як правило) професійного навчання коледжі культури і мистецтв 
випускають фахівців різноманітних спеціальностей: "Музичне мистецтво", ''Хореографія'', ''Образотворче і 
декоративно-прикладне мистецтво'', ''Народна художня творчість'', ''Бібліотечна справа''. Виходячи із специфіки 
цих спеціальностей, місце і роль арт-педагогіки як технології професійної підготовки заслуговує на окрему 
увагу науковців. 

Арт-педагогіка являє собою, по суті, окрему галузь педагогічної науки, в якій інтегровано потенціал 
мистецтва, педагогіки і психології для гуманістичного вирішення завдань розвитку особистості, в тому числі і 
професійного. Мистецтво в арт-педагогіці виконує своєрідну роль посередника між особистістю та її 
професією; якщо ж ідеться про підготовку фахівців мистецького напрямку, то арт-педагогіка стає водночас 
особливою технологією професійної підготовки. Арт-педагогіка тісно пов’язана з арт-терапією, але в системі 
професійної підготовки майбутніх фахівців набуває нового значення, оскільки передбачає розробку й 
реалізацію спеціальних технологій професійної підготовки, які використовують потенціал арт-педагогіки, але 
не зводяться ані до арт-педагогіки як такої, ані до арт-терапії. 

Арт-педагогіка впливає, насамперед, на почуттєво-емоційну сферу майбутнього фахівця, тому найбільш 
тісно пов’язана з психологією професії як окремою галуззю науки. Засобами арт-педагогіки можна впливати на 
процеси емоційної децентрації, емоційно-вольову регуляцію, невербально-комунікативну культуру та ін. [6]. 
Н. Миськова зазначає у своєму дослідженні, що основним завданням арт-педагогіки є розвиток сенсорної 
культури особистості [6: 4]. Дослідниця пропонує ґрунтувати арт-педагогіку на кількох ідеях; використовуючи 
ці міркування, ми можемо прокоментувати їх відповідно до обраного нами предмета дослідження, як це 
представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Основні ідеї арт-педагогіки (за Н. Миськовою) та їх взаємозв’язок з підготовкою фахівців мистецького 

напряму 

Основні ідеї арт-
педагогіки Їх обґрунтування 

Взаємозв’язок з професійною 
підготовкою фахівців мистецького 

напряму 
Ідея гуманізації Визначається як принцип 

педагогічної діяльності, основою 
якого є трактування особистості як 
найвищої цінності навчально-
виховного процесу.  

В ідеї гуманізації закладено основи 
діяльності фахівця мистецького напрямку як 
майбутнього арт-спеціаліста. Зв'язок ідеї 
гуманізації та професійної підготовки цих 
фахівців виявляється у пріоритеті виховних 
цілей над навчальними, прагненні до 
взаєморозвитку всіх суб’єктів освітнього 
процесу у коледжі культури і мистецтв. 
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Ідея креативності Полягає у можливості використання 
всіх засобів креативної педагогіки 
(креативного середовища, 
креативної особистості, креативного 
продукту, креативного процесу) у 
навчально-виховному процесі. 

Усі названі аспекти креативної педагогіки 
мають значення для арт-педагогічної 
діяльності у коледжі культури і мистецтв, в 
якому має бути створене мистецьке 
креативне середовище з метою створення 
надійного креативного продукту – 
професійно підготовленого фахівця 
мистецького напряму. 

Ідея рефлексивності Полягає у необхідності розвивати 
рефлексію – як особистісну, так і 
професійну, чому сприяє арт-
педагогіка та її технологічні 
можливості. 

Рефлексія є однією із професійних 
характеристик випускника коледжу 
культури і мистецтв; арт-педагогіка сприяє 
розвитку рефлексивних умінь як здатності 
творчо переосмислювати професійні 
завдання і переборювати труднощі в 
професійній діяльності фахівця 
мистецького напряму. 

Ідея інтегративності Полягає в необхідності 
використовувати всі наявні 
можливості для досягнення мети 
навчання і виховання. 

Арт-педагогіка передбачає використання 
всіх видів мистецтва для ефективної 
підготовки фахівців мистецького напряму, 
що сприяє збагаченню їх естетичної і 
загальної професійної культури. 

 
Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців мистецького напрямку включають систему 

теоретичних підходів, які представлені в численних наукових дослідженнях з педагогіки і психології. До таких 
провідних теоретичних підходів відносяться компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний. На нашу 
думку, саме ці теоретичні підходи найповніше характеризують специфіку професійної підготовки майбутніх 
фахівців мистецького напрямку, з одного боку, та можливості застосування арт-педагогіки, з іншого. Арт-
педагогіка як молодий напрямок досліджень у педагогіці включає нині різноманітні відгалуження арт-
терапевтичного характеру – танцтерапія, словотерапія, рифмотерапія, музикотерапія, казкотерапія, мелотерапія 
і т. п. Означені напрямки досліджень можуть бути потрактовані як самостійні дослідження і як галузі арт-
терапії та арт-педагогіки. В умовах підготовки фахівців мистецького напрямку в коледжах культури і мистецтв 
вони набувають особливої ваги, оскільки є частиною змісту професійно-педагогічної діяльності. 

Враховуючи специфіку теми дослідження, ми виділяємо як один із найбільш значущих особистісно 
орієнтований підхід, який дає можливість розглядати арт-педагогіку як механізм впливу на особистість 
майбутнього фахівця мистецького напряму з урахуванням її індивідуальних характеристик. Теоретичні засади 
особистісно орієнтованої професійної підготовки фахівців знайшли своє відображення у дослідженнях І. Беха, 
С. Сисоєвої, І. Якиманської, С. Подмазіна, С. Яценко та ін. [7-11]. Так, у роботах І. Якиманської та С. Сисоєвої 
відображено сутність особистісно орієнтованої технології навчання, яка є близькою до теоретичних засад арт-
педагогіки, оскільки метою цієї технології є процес підтримки особистості в становленні її суб’єктивності, її 
культурної ідентифікації, життєвому й професійному самовизначенні [9-10]. 

Особистісно орієнтована освіта передбачає постановку в центр професійно-педагогічного процесу навчально-
пізнавальної діяльності, а не викладання; забезпечує такий стан справ відповідне освітнє середовище, яке має бути 
створене в професійному навчальному закладі. Актуальним вважаємо також те, що особистісно орієнтовані 
технології дають можливість максимально розвивати індивідуальну ініціативу, індивідуальний життєвий досвід і 
проектувати його на майбутню професійну діяльність, використовуючи рефлексивні механізми. Завдяки 
особистісно орієнтованому навчанню і вихованню студент перетворюється на повноправного суб’єкта 
професійної підготовки, перестає бути пасивним спостерігачем, активно комунікує з іншими суб’єктами 
освітнього процесу в коледжі культури і мистецтв. Зважаючи на високий рівень емоційно-почуттєвої складової 
навчального процесу в таких навчальних закладах, особистісна орієнтованість процесу професійної підготовки 
стає ще більш чітко окресленою.  

Особистісно орієнтовані засади арт-педагогіки ґрунтуються на її можливостях впливу на ''Я-концепцію'' 
майбутнього фахівця [12]. Особистісно орієнтованими вважаємо технології творчого розвитку особистості 
майбутнього фахівця, пов’язані з арт-педагогікою: навчання у співробітництві, метод проектів, метод 
розв’язання творчих ситуацій професійного спрямування та ін. [9]. М. Миськова виокремила комплекс арт-
педагогічних методик, які можуть бути застосовані в професійній підготовці фахівців мистецького напряму і 
вміщують комплекс компонентів, як-от: 

– Аксіологічний компонент, тобто введення майбутнього фахівця в простір естетичних мистецьких 
цінностей, що посприяють розвитку індивідуальної системи особистісних і професійних цінностей; 

– Діяльнісно-творчий – він передбачає розвиток творчо-комунікативної сфери майбутнього фахівця; 
– Особистісний, який найбільш відповідає особистісно орієнтованому підходу, – в межах якого 
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розвивається саморефлексія, саморегуляція, особистісне зростання; 
– Когнітивний – компонент, який відображає сукупність мистецьких знань, умінь і навичок, які 

розвиваються завдяки застосуванню арт-педагогіки [6].  
Арт-педагогіка як технологія професійної підготовки майбутніх фахівців мистецького напряму тісно 

пов’язана з діяльнісним підходом, який розробляється у вітчизняній педагогіці В. Давидова, В. Слободчикова, 
Б. Ельконіна, Г. Цукерман [13-15]. Діяльнісний підхід дає можливість розуміти процес професійної підготовки 
як особливий вид діяльності, спрямованої на формування особистості.  

Арт-педагогіка передбачає розробку і впровадження власних форм і методів професійної підготовки, які, в 
свою чергу, передбачають форми і методи навчально-пізнавальної діяльності студентів мистецьких 
спеціальностей коледжів культури і мистецтв. Арт-педагогічна діяльність у коледжі – це, по суті, креативно-
педагогічна діяльність, як її визначає у своїх роботах Д. Чернілевський [16]. О. Хаустова зазначає, що основою 
креативно-педагогічної технології професійної підготовки фахівців є "активна взаємодія суб’єктів освітнього 
процесу на основі партнерських відносин, організація різноманітних форм творчості, пошукової розумової 
діяльності" [17: 325]. Дослідниця виокремлює серед найбільш поширених форм арт-педагогічної діяльності 
бібліотерапевтичну, драмотерапевтичну, музикотерапевтичну, фототерапевтичну та ін. 

Результатом застосування комплексної професійно-педагогічної технології у процесі підготовки фахівців 
мистецького напряму є формування у них сукупності професійних компетенцій, теоретичне підґрунтя чого 
розроблено в межах компетентнісного підходу. Основи цього підходу яскраво виражені в роботах В. Байденка 
[18], В. Болотова, В. Сєрікова [19], І. Зимньої [20], Дж. Равена [21] та ін. Важливим вважаємо висновок 
науковців стосовно того, що поняття компетентності і компетенцій не зводиться до кваліфікації, до сукупності 
знань, умінь і навичок, а передбачає ще й наявність професійної мотивації, здатність виходити за межі своєї 
професії, мати певний рівень культури самовизначення, самореалізації, саморозвитку [22]. 

Науковці, які розробляють компетентнісні засади професійної освіти, виділяють у системі компетенцій різні 
рівні – ключові, базові та спеціальні; ключові та інструментальні; загально професійні та вузькопрофесійні 
тощо. Керуючись науковими дослідженнями В. Гришиної, О. Юрчук [23], ми пропонуємо аналізувати 
компетентнісні засади арт-педагогічної технології у підготовці фахівців мистецького напрямку у вигляді 
сукупності професійних компетенцій, формування яких може відбуватися під впливом арт-педагогіки, а саме: 

1. Соціально-особистісні компетенції – уявлення про сучасний світ та своє місце в ньому як професіонала; 
уміння активно комунікувати в професійному мистецькому середовищі; прагнення до творчої самореалізації. 

2. Загальнонаукові компетенції – розуміння ролі науки, в тому числі й арт-педагогіки, в процесі 
професійного зростання; знання й розуміння ролі спілкування як у професійному колі, так і поза ним. 

3. Спеціальні фахові компетенції – набуття ґрунтовних мистецьких знань; знання методик арт-педагогіки з 
метою їх подальшого впровадження в професійній діяльності; формування практичних професійних умінь і 
навичок у процесі застосування арт-педагогічної технології та ін.  

Висновок. Окреслені нами теоретичні підходи до арт-педагогічної технології у процесі професійної 
підготовки фахівців мистецького профілю дають можливість визначити особливе місце арт-педагогіки в 
комплексі технологій професійної педагогіки. 

Перспектива подальших досліджень полягає у розробці арт-педагогічної технології для коледжів 
культури і мистецтв з метою зростання ефективності системи їх професійної підготовки. 
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Руденька Т. Н. Профессиональная подготовка будущих специалистов художественного направления 
средствами арт-педагогики как научно-теоретическая проблема. 

В статье проанализированы возможности арт-педагогики как технологии профессиональной подготовки 
специалистов художественного направления в колледжах культуры и искусств на основании определенных 

теоретических подходов – личностно ориентированного, деятельностного, компетентностного. Определены 
ведущие идеи арт-педагогики как отдельной отрасли педагогического знания и выявлена их взаимосвязь с 

подготовкой специалистов художественного направления. 

Ruden'ka T. M. The Professional Preparation of the Future Specialists of the Artistic Movement by Means of the 
Art-Pedagogy as the Scientific and Theoretical Problem. 

The article analyzes the possibilities of the art-pedagogy as the technology concerning the professional preparation of 
future specialists of the artistic movement in the colleges of culture and art on the basis of the certain theoretical 

approaches – personally-oriented, pragmatist, competence-based. The leading ideas of the art-pedagogy as the certain 
field of the pedagogical knowledge are determined and their interrelation with the specialists' preparation of the 

artistic movement is determined. 


