
НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 139

УДК 37 . 65 . 7 8

РОЛЬ ДИСТАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ МИСТЕЦЬКИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ

О к сан а  КАЛЮЖНА (Кіровоград)
Постановка проблеми. Входження 

української вищої освіти до європейського 
освітнього простору є важливим і вирішальним 
складником загального процесу європейської 
інтеграції України. Критерієм успішної 
діяльності вищої педагогічної освіти постає 
така якість підготовки майбутніх фахівців, яка 
визначається не лише сукупністю знань з основ 
методики навчально-виховної роботи, а й 
здатністю передавати ці знання як в процесі 
живого й безпосереднього спілкування з 
учнями, так в процесі дистанційного навчання. 
Соціально-культурний досвід у застосуванні до 
музично-педагогічної освіти означає 
професійну компетентність і методичну 
оснащеність.

Аналіз досліджень і публікацій. Теорію 
та практику дистанційної освіти досліджували 
та продовжують досліджу-вати О. Андрєєв,
В. Кухаренко, О. Муковіз, В. Невежін,
О. Петрова, Є. Полат та інші, але нажаль ніхто 
із науковців не розглядав цю проблему у 
системі мистецької освіти.

Шляхи удосконалення навчально-
виховного процесу у вищих педагогічних
навчальних закладах розглядали
Г. Пономарьова, В. Тюріна; етапи підготовки 
до професійної діяльності вчителя музики -  
Л. Арчажникова, М. Лещенко, М. Моісєєва,
теоретичні основи формування особистості 
вчителя в процесі професійної підготовки 
Ф. Гоноболін, М. Кухарев, Н. Кузьміна; 
питаннями підвищення предметної
компетентності та професійної підготовки та 
діяльності вчителя займалися А. Алексюк,
Н. Андрієвська, О. Апраксіна, Н. Ничкало,
О. Пєхота.

Актуальність дослідження процесу 
розвитку мистецьких компетентностей 
педагогів-музикантів засобами дистанцій-ного 
навчання, необхідність її ґрунтовного 
наукового осмислення, а також суперечності 
між соціальним запитом та можливостями 
вищої школи у напрямку розвитку мистецьких 
компетентностей педагогів-музикантів
засобами дистаційного навчання зумовлюють 
необхідність розроблення теоретико- 
методичних засад підготовки кваліфікованих 
педагогів-музикантів.

Метою статті є з’ясування можливостей 
вищої школи у напрямку розвитку мистецьких 
компетентностей майбутніх педагогів- 
музикантів засобами дистаційного навчання.

Виклад основного матеріалу. З
розвитком інформаційних технологій все 
більш популярним стало застосування 
Інтернету в дистанційному навчанні. Це 
унікальний, універсальний засіб дозволяє 
доставляти інструкції викладача для 
віддалених студентів у будь-якій точці земного 
шару. Термін «дистанційне навчання» часто 
використовують як взаємозамінник терміну 
«дистанційна освіта», які не слід плутати, 
адже надання освіти контролюють освітні 
установи та викладачі, тоді як за навчання 
відповідає студент. Іншими словами 
дистанційне навчання є результатом 
дистанційної освіти.

Поняття «дистанційна освіта» набуло 
популярності в останні 20 років, так як 
уможливлює надання студентам можли-вості 
вибору: навчального середовища та
медіапідтримки -  друкованих, електронних, 
теле-, аудіо- або відеоматеріалів; місця 
навчання -  удома, на робочому місці, у 
навчальному закладі; темпу навчання -  з 
визначеним темпом або індивідуальним; 
механізмів підтримки -  допомога тьюторів 
(викладачів), аудіо-, відео-, Інтернет- 
конференції або електронне навчання, що 
базується на комп’ютерних технологіях; 
початку та завершення навчання.

Різноманітні підходи до дистанційної 
освіти мають спільні риси:

• реалізація навчального процесу за 
допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій в умовах віддаленості студента та 
викладача;

• використання специфічних навчаль-них 
програм, методичних матеріалів і програмного 
забезпечення, значної кількості технічних 
засобів;

• синхронна або асинхронна комуні-кація, 
що уможливлює постійну взаємодію студентів 
і викладачів;

• індивідуалізація навчання -  навчання 
відбувається за визначеною студентом 
індивідуальною траєкторією та із зручною для 
нього швидкістю засвоєння матеріалу [5, с. 
202-203].

У «Концепції розвитку дистанційної 
освіти в Україні» дистанційна освіта визначена 
формою навчання, рівноцінною з очною, 
заочною, вечірньою та екстернатом, що 
реалізується, в основному, за технологіями 
дистанційного навчання.
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С. В. Агапонов дистанційну освіту 
розглядає як комплекс освітніх послуг, 
наданих за допомогою інформаційно- 
освітнього середовища, що являє собою 
сукупність засобів прийому і передачі даних, 
інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, 
апаратно-програмного й організаційно- 
методичного забезпечення, одержуваного 
користувачем у вигляді дистанційного курсу 
[1, с. 20].

О. О. Андрєєв під дистанційною освітою 
розуміє форму, систему навчання, при якій 
взаємодія вчителів і тих, хто навчається, 
здійснюється на відстані та відображає всі 
притаманні навчальному процесу компоненти, 
що реалізуються специфічними засобами 
Інтернет-технологій чи іншими засобами, які 
передбачають інтерактивність [2, с. 10].

На думку Є. С. Полат та О. Є. Петрова, 
дистанційна освіта являє собою нову 
специфічну форму освіти на основі 
використання своєрідних засобів технологізації 
та засобів взаємодії між учнем і віртуальним 
педагогом, який здійснює моніторинг 
навчального процесу [6, с. 35].

В. Ю. Биков вважає, що дистанційна 
освіта є однією із форм одержання неперервної 
освіти, призначеної реалізувати права людини 
на освіту та отримання інформації; вона існує й 
буде існувати поруч із традиційними формами 
отримання освіти -  очною, заочною та 
вечірньою [3, с. 2].

У Міжнародному стандарті класифі-кації 
освіти у розділі IV «Форми пред’явлення 
освіти» дистанційну освіту визначено як: 
«Навчання на відстані. Навчання реалізується 
за допомогою поштового, радіо-, телевізійного 
електрон-ного зв’язку, телефону та газет при 
обмеженому безпосередньому контакті 
студента з викладачем або повній відсутності. 
Викладання здійснюється за допомогою 
друкарських, аудіовізуальних або інших 
матеріалів, що передаються студентам» [4, с. 
23].

Найбільш вдале визначення терміну 
«дистанційна освіта», на нашу думку, подано 
на сайті по створенню курсів дистанційного 
навчання: «Дистанційна освіта (від лат.
гїікіапііа -  відстань, міжнародний термін іноді 
трактує як «освіта на відстані») -  це 
цілеспрямоване, методично організоване 
керівництво навчально-пізнавальною
діяльністю і особистісним розвитком 
студентів, що знаходяться на відстані від 
навчального закладу і не контактують з 
педагогічним персоналом.

Отже, новий прогресивний вид освіти, що 
виник завдяки інформаційним техно-логіям 
навчання, вимагає від сучасного педагога 
досконалого володіння предметом, в даному

випадку основним показником високого рівня 
професіоналізму є мистецька компетентність.

Ґрунтуючись на аналізі науково- 
педагогічних джерел, предметна
компетентність вчителя характеризується 
сукупністю знань, вмінь, навичок та 
особистісних якостей, якими володіє 
майбутній вчитель при забезпеченні 
методичної функції своєї професійної 
діяльності [8].

Однією з базових компетентностей 
випускників мистецького факультету 
педагогічного університету є мистецька 
компетентність. Вона розглядається нами як 
здатність до розуміння і творчого 
самовираження у сфері музичного, 
образотворчого та інших видів мистецтва.

Висновки. Аналізуючи можливості вищої 
школи у напрямку розвитку мистецьких
компетентностей майбутніх педагогів- 
музикантів засобами дистаційного навчання 
нами з’ясовано, що дана форма освіти, яка 
стала вимогою часу, може носити тимчасовий 
характер, особливо при вивченні спеціальних 
предметів (постановка голосу, хорове 
диригування та ін).

Таким чином, актуальність досліджуваної 
проблеми, необхідність її ґрунтовного 
наукового осмислення, а також суперечності 
між соціальним запитом на високий рівень 
підготовки високо-кваліфікованих фахівців та 
можливостями вищої школи у напрямку 
розвитку мистецьких компетентностей 
майбутніх педагогів-музикантів засобами 
дистаційного навчання зумовлюють 
необхідність подальшого розроблення 
теоретико-методичних засад розвитку
мистецьких компетентностей студентів
музичних спеціальностей з урахуванням 
специфіки мистецького факультету.
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