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 розроблення індивідуальних модульних навчальних програм, електронних
підручників, енциклопедій;
 створення мережі електронних бібліотек тощо [3].
Сутність й структура інноваційного освітнього процесу у вищій школі повинні
відповідати характеру і швидкості соціальних змін у суспільстві, високим європейським
стандартам підготовки конкурентоспроможних фахівців інноваційного типу.
Тож сучасний зміст вищої освіти повинен орієнтуватися не лише на використання
інформаційних технологій, а й на поширення інтерактивного, електронного навчання з
доступом до цифрових ресурсів та інтелект-навчання для майбутнього.
Узагальнена модель інноваційного навчання повинна передбачати в першу чергу
активну участь студента в процесі навчання, можливості прикладного використання
отриманих знань в професійному житті. Також важливим аспектом є те, що акцент робиться
на процес навчання, а не на запам’ятовування інформації.
На основі досліджень, проведених у різних вищих навчальних закладах нашої країни,
були виявлені основні напрями, за якими рекомендується впроваджувати інновації в освітній
процес у цілях підвищення якості професійної підготовки студентів. По-перше, це
організація обмінних програм студентами між ВНЗ, що дає змогу отримати нові знання та
професійні навички в різних галузях. По-друге, це залучення в навчальний процес
працюючих фахівців із галузей, пов’язаних з конкретною дисципліною, що є досить вагомим
аспектом для отримання практичних, а не теоретичних знань. Також досить важливим є
зв’язок ВНЗ з працедавцями, що істотно пришвидшить процес пошуку роботи. Важливу роль
відіграє також сучасне оснащення навчального процесу. Також у вищих навчальних закладах
повинна поглиблюватись міжнародна співпраця з іншими ВНЗ і бізнес співтовариствами.
Отже, досліджуючи інноваційну діяльність українських ВНЗ можна відмітити їх
здатність адаптуватися до вимог ринку і випускати інноваційну продукцію, що має попит,
використовуючи результати цього виробництва для вдосконалення своєї освітньої і наукової
роботи. Наразі в Україні відбувається процес формування навчально-інноваційних
комплексів типу «силіконової долини», що покликані забезпечити інтеграцію ВНЗ з
сектором економіки для вирішення соціально-економічних проблем регіонів і реалізації
державних, цільових і галузевих інноваційних програм, пов’язаних, передусім з
технологічним розвитком галузей економіки.
Список використаних джерел
1. Ніколаєнко С. Від освіти масової до освіти якісної (нова стратегія розвитку освіти України). – К., 2011. – С.
32.
2. Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: пошуки пріоритетів / Філософія освіти. – К., 2011. – С. 6–12.
3. Указ Президента України №344/2013 Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021
року. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3442013-15402 (дата звернення: 27.10.2018).
4. Кремень В. Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для України : [моногр.] / В. Кремень.
— К. : Педагогічна думка, 2007. — 257 с.

Каблова Т.Б., канд.мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри
інструментально-виконавської майстерності
Тетеря В. М., доцент кафедри академічного та естрадного вокалу
Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
(м. Київ, Україна)
КОНЦЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Для формування конкурентоспроможної особистості в певній фаховій галузі завжди
потрібно
враховувати
всі
компоненти
сучасного
процесу
соціо-історичного
континуума. Якщо йдеться про сфери пов’язані безпосередньо з використання технологій, то
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це не становить проблему. Навпаки, глобалізаційні процеси та стрімкий розвиток
інформаційних та комунікаційних технологій дозволяє спрямувати не тільки заняття
аудиторного плану, а й визначити основні вектори поза аудиторної роботи. Стосовно інших
сфер, де інформаційно-комунікаційні технології іманентно входять в процес формування
професійних компетенцій виникають деякі проблеми щодо використння саме для розвитку, а
ні як необхідну умову роботи. Водночас історичні події, що оточують пропагують певний
виклик через свій імпліцитний потяг до відображення історичних подій, а також подій
необхідних для розвитку людства. В першу чергу, як не дивно, це стосується мистецької
галузі. З одного боку розвиток інструментарію, безліч можливостей для нових, наприклад,
аранжування, можливості звукозапису, а з іншого – необхідність збереження традицій, як
маркера існування українського нації та ствердження українського мистецького арсеналу в
європейському просторі культури. Сьогодні через крайнощі з використанням одноманітних
підходів до репертуару, до вигляду виконавців все більше ми стикаємося з небажанням
студентів йти в заданому напрямку. Чисельна кількість одноманітних фолькгруп, однакове
стилізоване вбрання на жаль формують «шароварне» уявлення про стан сьогоденної
культури і являють основу для поза аудиторної роботи.
Своєрідним протестом на лапідарне відношення до українського мистецтва, став ряд
проектів Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. В концертних
та видовищних заходах студенти та викладач даного закладу вищої освіти демонструють
європейський рівень українського мистецтво, при цьому наголошуючи на цінності
української ментальності. Серед низки загальноінститутських проектів, які покликані
відображати як аудиторну з викладачем, так й самостійну позааудиторну роботу студентів,
таких як «З Києвом та для Києва», «Музичний антракт», є й авторські, які організовані
силами класу одного викладача, та втілюють не тільки безпосередньо виконавську практику,
а ще й розвиток наукових компетентносте студентів класу. До низки таких проектів
відносяться проведений протягом весни ряд концертів «З Україною в серці», «Та музика
весни, то музика кохання», «Cantante d’amore»
Поняття клас викладача охоплює в своєму значенні студентів різних курсів, які
навчаються у одного викладача з спеціального предмету – в даному випадку з академічного
вокалу. Головною умовою такого проекту є пошук цікавої інформації, яку можна
презентувати через цей проект. Під інформацією розуміються всі компоненти концерту:
репертуар, тематика, вступне слово до кожного номеру, яке повинні мати не тільки характер
розважальних чи поглиблюючий в настрій наступного музичного твору, а скоріше
працювати своєрідною інформаційною формулою, втілювати просвітницькі ідеї підвищення
рівня культури української нації, а також демонструвати тісні зв’язки між минулим та
сучасним, українським та європейським.
Зазначені проекти проходили у вільний від основного навчального процесу час, а саме
у вихідні дні, підготовка до них носила також характер позааудиторної роботи. Жоден з
творів виконаних в цих проектах не входив до основного навчального репертуару. Кожен
концерт складався з 15-19 музичних творів, брали участь студенти другого та четвертого
курсів бакалаврату, а також першого року навчання магістратури. Крім того брав участь
безпосередньо викладач класу – в даному випадку Заслужений артист України, доцент
Віктор Тетеря, який керував саме практичною стороною роботи та концертмейстер –
кандидат мистецтвознавства, доцент Тетяна Каблова, яка керувала дослідницькою роботою
студентів, а також побудовою концертного репертуару в цілому.
Доречним
охарактеризувати кожен концерт.
Першим у весняному циклі був проект «З Україною в серці». Основною метою
концерту стало ознайомити широке слухацьке непідготовлене коло з музичним вокальним
спадком композиторів перважно ХХ ст.: В.Верменич, В.Безкоровайний, Г.Алчевського,
Н.Нежанківського, Г.Майбороди тощо. Умовою вибору репертуару було самостійний підбор
творів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, вивчення їх в
позааудиторний час. При позитивній динаміці висновком був виступ в межах концертів на
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