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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ
Мета дослідження – визначити інноваційні підходи до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю.
Методами дослідження є методи спостереження та аналітично-педагогічного дослідження, системний підхід й узагальнення в процесі вивчення проблеми впровадження
інноваційних методів навчання під час здобування освіти дистанційно.
Наукова новизна. Установлено, що під час підготовки студентів культурно-мистецького профілю на засадах застосування інноваційних підходів рекомендують теорію та
практичну роботу, тобто процесну, викладати одночасно. Визначено, що в процесі професійної підготовки студентів культурно-мистецького профілю викладачі застосовують
професійно-спрямовані iнтерактивнi ігрові методи.
Висновки. Установлено, що інноваційний підхід полягає в сучасному моделюванні,
організації нестандартних лекційно-практичних, семінарських занять тощо. Визначено,
що впровадження інноваційного підходу є складним процесом через велику кількість
змінних, які слід ураховувати як на навчальному курсі, так і на індивідуальному рівні.
Визначено, що перехід до дистанційного навчання, заснованого на застосуванні інноваційного підходу, буде корисним як студентам, так і викладачам культурно-мистецького
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профілю. З’ясовано, що після завершення навчальної програми під час підготовки студентів культурно-мистецького профілю на засадах інноваційного підходу майбутній фахівець
повинен розвинути навички за такими профільними вимірами, як створення, виконання
й оцінювання та аналіз. Визначено, що внаслідок підготовки студентів культурно-мистецького профілю на засадах інноваційного підходу вони отримають такі ключові навички: навички спілкування, аналітичність, відкритий розум і здатність переходити межі обмежень та експериментувати з новими ідеями, креативність, критичність та дослідницькі
навички, самосвідомість, самопрезентацію, здатність ефективно реагувати на зворотний
зв’язок, роботу в команді та співпрацю, уміння мислити, управління часом й організаційні
навички, стійкість і самодисципліну.
Ключові слова: дистанційне навчання; інноваційні підходи; студенти; культурномистецький профіль.

Вступ. Із-за сучасних умов освіта є головним чинником надання суспільству
нових знань, реалізації наукових відкриттів, інновацій і технологій. На освіту
по-різному вплинули процеси глобалізації, інформатизації, пандемія COVID-19,
а також повномасштабна війна на території України. Унаслідок закриття закладів
освіти викладачам і студентам довелося швидко адаптуватися до дистанційного
навчання. Потреба у формуванні сприятливого освітнього середовища для студентів передбачала прийняття, вибір й адаптацію рішень, щоб задовольнити не
тільки очікування студентів, а й освітні вимоги для забезпечення якісної підготовки, та створення умов функціонування закладів освіти. Інформаційні технології
сприяють полегшенню процесу розповсюдження навчального матеріалу одночасно серед значної чисельності користувачів, а платформи дистанційного навчання пропонують студентам багато переваг.
Дистанційне навчання в різних його проявах набуває інтенсивного застосування у всьому світі через використання новітніх технологій, глобальне розповсюдження інтернету та посилення попиту на робочу силу. Ефективна імплементація дистанційного навчання вимагає проведення деталізованого дослідження
перешкод і перспектив в освітньому процесі. Результативний ефект від імплементації дистанційного навчання можна одержати завдяки формуванню відповідних освітніх умов і технологічного забезпечення, застосуванню інноваційних
підходів для надання якісної освіти студентам, тому актуальним є дослідження
особливостей інноваційних підходів до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю.
Тематику інноваційних підходів до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю досліджує незначна кількість науковців. Зокрема,
наукові праці Л. Калініної, О. Орлової, О. Калугіної, О. Каролопа, Є. Кохановської,
Є. Смичкової, С. Грішабера присвячені аналізу інноваційних підходів до дистанційного навчання студентів, які вплинули на генезис і становлення якісної освіти
та забезпечення результативної діяльності закладів освіти.
Метою роботи є дослідження інноваційних підходів до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю. Для досягнення мети окреслено такі завдання: визначити сутність і характерні ознаки дистанційного навчання;
проаналізувати основні інноваційні підходи, які використовуються в дистанцій43
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ному навчанні; визначити переваги застосування інноваційного підходу; проаналізувати, які навички отримають студенти культурно-мистецького профілю на
засадах інноваційного підходу. У процесі дослідження використано загальнонаукові й спеціальні методи, зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення,
системно-структурний та статистичний аналіз.
Результати дослідження. Стратегічним завданням сучасної системи освіти
відповідно до кондицій інформаційного суспільства є прискорення позитивних
перетворень, забезпечення інтелектуальних ресурсів і наукових розробок інформатизацією всіх сфер людської діяльності. Головним завданням сучасності є формування цілісної комп’ютерної мережі освіти та науки, розробка системи дистанційного навчання на тривалий період, яка базується на застосуванні відповідних
інформаційних технологій (Cuban, 2001; Fuchs and Woessmann, 2005).
Технічні можливості задля імплементації різноманітних рішень у галузі розробки та формування інформаційних систем на сучасному етапі надзвичайно розгорнуті й повністю доступні. Важливим елементом інформаційної системи організації
дистанційного навчання є ІТ-інфраструктура – єдиний комплекс програмних, технічних, комунікаційних, інформаційних та організаційно-технологічних засобів забезпечення функціонування освітнього процесу.
Застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ)
забезпечує процес реалізації дистанційного навчання та підвищує рівень якості
навчання й викладання серед зацікавлених сторін. Для вирішення дослідницької мети термін «дистанційне навчання» трактують як «інноваційний підхід до
надання освіти за допомогою застосування електронних форм інформації, що
сприяють підвищенню навичок, вмінь, знань та інших результатів від навчання»
(Xaymoungkhoun et el., 2012).
Деякі науковці поняття «дистанційне навчання» тлумачать як застосування
сучасних ІКТ за допомогою комп’ютерних мереж для забезпечення навчальними
матеріалами та надання інформації студентам і викладачам (Ozkan and Koseler,
2009). Інші дослідники інтерпретують дистанційне навчання як «навчальний
зміст або навчальний досвід, що надаються або забезпечуються електронними
технологіями» (Naveed, 2017).
Отже, дистанційне навчання визначаємо як «заплановане викладання чи досвід навчання, що застосовує широкий спектр технологій і призначене для заохочення взаємодії та сертифікації навчання» (рис. 1) (Czerniewicz and Brown, 2009).
Установлено, що дистанційне навчання сформоване унаслідок науково-технічного прогресу, а також всесвітньої комп’ютеризації різних сфер людської діяльності. Така форма навчання надає студентам доступ до найкращих освітніх матеріалів у будь-якій галузі знань, що сприяє успішному застосуванню цих знань на
практиці. Зокрема, О. Кошелєва, О. Кравчук та О. Цисельська (2022) зазначають,
що «дистанційне навчання набуло своєї специфіки, що базується на принципах
можливості вибору загальноосвітніх закладів, навчальних дисциплін, викладацького складу та отримання безперервної освіти незалежно від часу і місця знаходження».
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Характеристика дистанційного навчання
Мережа, яка забезпечує постійне оновлення, зберігання та розповсюдження
інформації.
Текстове повідомлення, яке передається користувачам за допомогою
стандартних технологій.
Додатковий інструмент навчання, який можуть використовувати поряд з
традиційними навчальними методами.

Рис. 1. Характеристика дистанційного навчання1

Отже, дистанційне навчання – це цілеспрямований процес організації та стимулювання активної пізнавальної діяльності здобувачів освіти щодо опанування
наукових знань, навичок для розвитку мислення, творчості й особистісних якостей. До характерних особливостей дистанційного навчання можна зарахувати
нову роль викладача, спеціалізований контроль знань, використання нестандартних інноваційних технологій і засобів навчання (Madorin and Iwasiw, 1999).
Науковці визначають такі основні характеристики дистанційного навчання:
–– повна гнучкість – охоплює всі аспекти цілей процесу, змісту навчання, технології, організації, прийому, а також тривалість і місце навчання;
–– змінює традиційні ролі та функції викладачів і здобувачів освіти;
–– може впроваджуватися та розвиватися як дидактична система лише на основі гнучкого й ефективного управління;
–– розробляє специфічні способи навчання;
–– креативний стиль навчання та інтерактивний підхід, реалізований за допомогою таких форм, як проблемне навчання, проблемна лекція, мозковий штурм,
есе, тематичні дослідження, інтерв’ю, опитування, індивідуальні бесіди тощо
(Ilieva and Terzieva, 2003; Borisova, 2019).
Деякі дослідники визначають дистанційне навчання як специфічний вид навчання, який поряд з принципами традиційного навчання має керуватися адекватною дидактичною системою (Petrova, 2008). Дистанційне навчання закладає основи для нового бачення побудови освітньої системи та визначення змісту освіти.
У таблиці 1 наведено основні переваги та недоліки дистанційного навчання.
Отже, процес глобалізації під час реалізації дистанційного навчання надає
широкі можливості для тих, хто здобуває освіту та хоче вдосконалити свою професійну майстерність, розв’язуючи такі завдання:
1. Розширений доступ до закладів освіти, що відкриває можливість отримати
диплом про вищу освіту за кордоном, не залишаючи країну перебування. Краї1

Сформовано на основі джерела: (Kokhanovskaya et el., 2020).
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ни, що розвиваються, з обмеженими освітніми ресурсами отримують доступ до
світових закладів освіти для доповнення та вдосконалення своїх зусиль щодо забезпечення вищої освіти серед великої кількості людей. Розвинені країни широко
використовують супутникові технології для передачі своїх освітніх програм у віддалені куточки світу. В умовах глобалізації є велика потреба в здобуванні знань
у технічній та інформаційній сферах.
Таблиця 1
Переваги та недоліки дистанційного навчання2
Переваги
1. Можливість і навчатися, і працювати
з дому.
2. Можливість працювати над навчальним
матеріалом у вільний час.
3. Індивідуальний темп навчання, що не залежить від інших студентів.
4. Дистанційне навчання рентабельне для
здобувача освіти.
5. Значна кількість людей може одночасно
навчатися дистанційно.
6. Висока віддача коштів на навчальні матеріали, на підготовку педагогів, на поширення
освітньої інформації.
7. Не потрібно витрачати кошти на кабінети
й обладнання в обсязі, необхідному для нинішньої форми навчання.
8. Студенти задоволені рівнем здобутих
знань.

Недоліки
1. Погана організація розподілу навчальних курсів і матеріалів.
2. Технічні труднощі.
3. Низька якість розробки навчального матеріалу, що перешкоджає розумінню та легкому засвоєнню знань
і навичок.
4. Надання недостатньо кваліфікованої допомоги під час виконання завдань та підготовки до іспитів.
5. Недостатньо розвинені в здобувачів освіти навички навчання та самостійного планування часу підготовки.
6. Відсутність зворотного зв’язку між
закладами освіти та користувачами
послуг і продуктів системи дистанційного навчання.

2. Навчання з використанням уже накопиченого досвіду та знань. Завдяки сучасним комунікаційним технологіям є легкий доступ до джерел інформації, навчальних матеріалів, що сприяє здобуттю освіти, дає змогу використовувати багатий навчальний досвід інших студентів та їхні накопичені знання. Різні методи, які
використовують установи дистанційної освіти, легко доступні через накопичену
базу даних. Глобалізація у цьому сенсі сприяє процесу набуття знань, використовуючи наявний досвід та практику.
3. Взаємовигідне партнерство між учасниками освітнього процесу сприяє
швидкому наданню освітніх послуг, які виходять далеко за межі конкретного закладу. Угоди про партнерство сприяють удосконаленню навчального матеріалу,
який є основою дистанційної освіти. Співпраця між установами дистанційної освіти набуває різноманітних форм, таких як спільний розподіл курсів і навчальних
програм, сертифікаційних програм і розповсюдження вищезазначених програм
за допомогою установи, що співпрацює.
2

Сформовано на основі джерел: (Melnikova and Romantsov, 2013; Petrov and Atanasova, 2003).
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4. Конкурентне середовище, засноване на розширеному доступі до навчальних матеріалів, може вплинути на підвищення прибутковості між закладами освіти для надання дистанційних освітніх послуг (Sharakpaeva and Manankova, 2019).
Під час підготовки студентів культурно-мистецького профілю на засадах застосування інноваційних підходів рекомендують теорію та практичну роботу, тобто процесну, викладати одночасно, що надасть здобувачам освіти краще розуміння культурних
форм і текстів, що вивчаються. Для полегшення досягнення цілей навчального плану
студентам культурно-мистецького профілю рекомендують вживати таких заходів, які
викладачі інтегрували в дистанційний формат, зокрема відвідування конференцій,
фестивалів, концертів, поетичних читань і майстер-класів; відвідування театральних
й кінопросторів та вистав; реалізація семінарів у сфері кіно, театру та культури; виїзні екскурсії до культурних об’єктів; студентські обміни; співпраця викладачів; дослідницька та бібліотечна майстерність; активна участь в університетських заходах,
громадських клубах і культурних організаціях (Caribbean Examinations Council, 2010).
У процесі професійної підготовки студентів культурно-мистецького профілю
викладачі застосовують професійно-спрямовані iнтерактивнi ігрові методи, а саме:
дидактичні, дiловi та навчальні iгри, імітаційні ігри, методи театралiзацiї та інсценування, елементи тренінгів, iнтелектуальнi розминки, робота в парах і мiкрогрупах,
методи «Акваріум», «Карусель», СОНП (самоорганізувального навчального простору), аналіз ситуації (сase-метод), диверсантський аналіз, розігрування ситуації
за ролями, метод «Займи позицію», «Зміни позицію», «Нескінченний ланцюжок»
тощо. Особливості застосування, зокрема питання використання цифрового інструменту навчання Kahoot! досліджували Ю. Горбань та О. Скаченко (2020) і зауважили: «Kahoot! є інструментом для створення інтерактивного контенту: вікторин, опитувань, обговорень. Можливості сервісу Kahoot! дозволяють подавати у форматі
інтерактивних ігор, тестів і опитувань значну частину навчального контенту. Для
налагодження зворотного зв’язку зі студентами нові теми навчальної дисципліни
можна розглядати у формі простих питань-відповідей. Для узагальнення та закріплення інформації – застосувати детальне тестування».
На дистанційних заняттях студентів культурно-мистецького профілю значну
увагу викладачі приділяють таким методам, як аналіз конкретних ситуацій (розгляд
реальної ігрової ситуації, де є потреба вирішення однієї чи декількох проблем, водночас рішень може бути багато), творча презентація (виступи з творчо-ігровими звітами
про виконання завдання), ситуативно-рольові ігри (учасники виконують різні ролі,
моделюючи певну реальну ситуацію у сфері культури і дозвілля), робота в малих
групах (група студентів у складі 4–5 осіб працює над певним ігровим завданням,
за виконання якого вони відповідають разом; розподіл обов’язків у групі учасники
визначають самостійно), індивідуальні завдання (надання студентам можливості
самостійно вирішити певну проблему) (Калініна та Орлова, 2018).
Інноваційний підхід полягає в сучасному моделюванні, організації нестандартних лекційних, практичних, семінарських занять; розробці нової системи
контролю оцінки знань; індивідуалізації засобів навчання; застосуванні комп’ютерних, мультимедійних технологій, навчально-методичної продукції нового покоління (Каролоп, 2020).
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Упровадження інноваційного підходу є складним процесом через велику кількість змінних, які слід враховувати як на навчальному курсі, так і на індивідуальному
рівні. Для формування навчальних програм, орієнтованих на розвиток компетентностей культурно-мистецького профілю, національні стандарти освіти, університетські
вимоги та нормативні акти, а також національні професійні стандарти маємо розглядати як продукти інституційних, культурних, соціальних й економічних зацікавлених
сторін. Не можна оминути увагою і зміни в діяльності бібліотек закладів освіти (наприклад, наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв),
які також трансформуються відповідно до вимог часу, зокрема «в обслуговуванні
користувачів увагу акцентовано на розвитку форм дистанційного обслуговування та
надання консультацій з питань вибору і використання якісних джерел інформації, надання доступу до повнотекстових електронних аналогів, запитуваних документів через Електронний каталог та Електронну доставку документів, а також використання
можливостей соціальних мереж Facebook та Instagram, платформи ZOOM та сервісу
GoogleMeet в забезпеченні користувацьких запитів» (Горбань та ін., 2021).
Художньо-педагогічні технології для професійної підготовки студентів культурно-мистецького профілю слабо вбудовані в практику викладання в закладах освіти,
тому меншою мірою застосовуються в освітньому процесі. Частота застосування
художньо-інтегративних засобів інноваційних художньо-педагогічних технологій
зменшується через переважання самостійної роботи викладачів. Зокрема, частково обмежується застосування таких засобів навчання, як рольові ігри, мозковий
штурм, робота в парах. Натомість переважають інтерактивні технології, такі як
обговорення та робота в малих групах. Інноваційні підходи на засадах художньопедагогічних технологій містять технологію моделювання ситуації. Під час застосування інноваційних підходів передбачаємо, що студенти культурно-мистецького
профілю розвиватимуть професійні мистецькі навички, що забезпечить розвиток
інтегрованої професійної підготовки студентів культурно-мистецького профілю
(Lau and Grieshaber, 2018).
Перехід до дистанційного навчання, заснованого на застосуванні інноваційного підходу, принесе користь як студентам, так і викладачам культурно-мистецького профілю (рис. 2).
Після завершення навчальної програми під час підготовки студентів культурномистецького профілю на засадах інноваційного підходу майбутній фахівець повинен
розвинути навички за трьома профільними вимірами, наведеними на рис. 3.
Ключові навички, отримані внаслідок підготовки студентів культурномистецького профілю на засадах інноваційного підходу, подано на рис. 4.
Отже, можна зробити висновок, що формування фахових компетентностей майбутніх фахівців культурно-мистецького профілю сприяє адаптації до успішного працевлаштування після закінчення навчання та фаховій відповідності ринку праці.
Висновки. Отже, визначено, що в сучасних умовах застосування інноваційних
підходів до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю
є важливим для забезпечення результативної освітньої підготовки, тому ця тема
набуває все більшої актуальності. Очевидно, щоб освітній процес був результативний, заклади освіти культурно-мистецького профілю мають поєднувати пере48
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Переваги застосування інноваційного підходу
Налагодження надійного двостороннього зв’язку між викладачем і студентом.
Формування спільного розуміння того, яке на вигляд уміння, коли студенти
його демонструють, та більш релевантні відгуки про те, що студент повинен
зробити, щоб досягти успіху.
Підготовка студентів до активної соціальної адаптації, навчання впродовж
життя, самостійності, самоосвіти та рефлексії.
Встановлення чітких очікувань щодо ефективності роботи викладачів і
студентів, дозволяючи їм ухвалювати кращі рішення та ефективніше працювати.

Рис. 2. Переваги застосування інноваційного підходу3

ваги змішаних типів навчання, що може допомогти досягти оптимального балансу між традиційним і дистанційним навчанням. Вирішення питань, що пов’язані
з перешкодами, з якими стикаються студенти під час дистанційного навчання,
сприятиме покращенню якості дистанційного навчання студентів культурномистецького профілю.
Практичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що висновки
та розроблені рекомендації можуть бути використані для уникнення перешкод
під час реалізації інноваційних підходів до дистанційного навчання студентів
культурно-мистецького профілю.
Подальші дослідження можуть бути скеровані на вдосконалення інноваційних підходів до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю, що дасть змогу стимулювати освітню сферу та покращить викладацьку діяльність в освітньому інформаційно-технологічному просторі, що забезпечить
якісне дистанційне навчання. Розширення можливостей і широке застосування
інноваційних, науково-дослідних підходів забезпечення дистанційного навчання
студентів культурно-мистецького профілю на рівні закладу освіти може стати базисом для стратегій на майбутні періоди.

3

Сформовано на основі джерела: (Kalugina, 2016).
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Оцінювання та аналіз

Розпізнавати елементи мистецтва й оцінювати вплив елементів на
мистецтво в цілому.
Застосовувати мову та концепції, відповідні видам мистецтва, для опису,
аналізу й оцінки певного мистецтва.
Визнавати історичне та сучасне застосування культурних форм й оцінювати
застосування цих форм у мистецтві.
Демонструвати за допомогою усного, письмового чи графічного
представлення ідей досвід, набутий унаслідок досліджень та експериментів
у мистецтві.
Записати те, що студент зробив (як режисер вистави або хореограф танцю,
або керівник сценічних майданчиків, що містять освітлення, звук, гардероб)
з погляду реалізації мистецтва.
Формувати фізичну реалізацію характеру за допомогою голосу, рухів тіла й
усвідомлення простору та стосунків.

Виконання

Виявляти чутливість до мови драматургів через відповідні зміни у
використанні висоти тону, ритму, темпу та гучності голосу.
Демонструвати технічну компетентність у виконанні завдань, пов’язаних
з драматичним, танцювальним або іншим мистецьким ремеслом.
Показати різноманітні навички та розуміння творчого процесу мистецької
діяльності.
Брати участь у мистецькій діяльності та сприяти їй, демонструвати особисту
участь, повноваження щодо організації та співпраці.
Ділитися та сприймати ідеї, демонструвати готовність брати участь у
мистецькій діяльності як член команди.

Створення

Сформулювати, як його/її ідеї можна надати сценічного життя (як актор,
танцюрист або дизайнер технічних ефектів).
Чітко повідомляти практичну інтерпретацію вистави, танцю, музичного
виступу, виставки картин, скульптур тощо.
Продемонструвати розуміння природи та практики мистецтва, створюючи
та записуючи театральні, акторські, музичні та художні твори, пов’язуючи
відповідні дослідження зі спектаклем та постановкою.
Записати своє розуміння процесу мистецького виробництва.
Співпрацювати та вирішувати розбіжності в процесі творчості.
Знайти рішення проблем, які можуть виникнути в процесі творчості.

Рис. 3. Отримані навички унаслідок пройденої підготовки студентів
культурно-мистецького профілю на засадах інноваційного підходу4
4

Сформовано на основі джерела: (Caribbean Examinations Council, 2010).
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відкритий розум і здатність переходити межі обмежень та експериментувати
з новими ідеями
навички спілкування

аналітичність, критичність і дослідницькі навички

уміння мислити

стійкість

креативність

самопрезентація

самодисципліна

Ключові навички студентів культурно‐мистецького профілю
впевненість у собі

самосвідомість

робота в команді та співпраця

управління часом та організаційні навички

здатність ефективно реагувати на зворотний зв’язок

Рис. 4. Ключові навички студентів культурно-мистецького профілю5
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INNOVATIVE APPROACHES TO DISTANCE LEARNING OF CULTURAL
AND ARTISTIC PROFILE STUDENTS
The purpose of the study is to identify innovative approaches to distance learning for
cultural and artistic students.
Research methodology. Research methods are methods of observation and analytical and
pedagogical research, a systematic approach and generalisation while studying the problem of
implementing innovative teaching methods during distance education.
Scientific novelty. It is determined that during the preparation of cultural and artistic
students, based on the application of innovative approaches, it is recommended to teach
theory and practical work, i. e. process, simultaneously. It is defined that in the process of
professional training of cultural and artistic profile students, the teachers apply professionallyoriented interactive game methods.
Conclusions. It has been established that the innovative approach consists in modern
modelling, organisation of non-standard lectures and practical, seminar classes. It has been
determined that the implementation of an innovative approach is a complex process due to
a large number of variables that should be taken into account both in the course and at the
individual level. It has been determined that the transition to distance learning, based on
the application of an innovative approach, will be useful for both students and teachers of
cultural and artistic profiles. It has been found that after completing the curriculum during
the preparation of cultural and artistic students based on an innovative approach, the future
specialist should develop skills in such profile dimensions as creation, implementation and
evaluation and analysis. It has been determined that as a result of training students of cultural
and artistic profiles based on an innovative approach, they will gain the following key skills:
communication skills, analytical, open mind and ability to transcend limits and experiment
with new ideas, creativity, criticism and research skills, self-awareness, self-presentation,
ability respond effectively to feedback, teamwork and collaboration, thinking skills, time
management and organizational skills, resilience and self-discipline.
Keywords: distance learning; innovative approaches; students; cultural and artistic profile.
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