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АНОТАЦІЯ  

Воронова Н. С. Система формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – ДВНЗ 

„Донбаський державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2020. 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наукове розв’язання 

проблеми формування професійної компетентності майбутніх культурологів 

засобами цифрових технологій. 

Реформування вітчизняної освіти, її переорієнтація на європейські 

стратегії та цінності висуває особливі вимоги до підготовки майбутніх 

фахівців, які мають бути висококваліфікованими й висококультурними 

людьми. Оновлення освіти все більше пов’язується з процесами 

інформатизації та цифровізації, які стали невід’ємними ознаками розбудови 

сучасного постіндустріального суспільства. Тож у дослідженні наведено 

теоретичне обґрунтування й нове вирішення проблеми професійної підготовки 

фахівців культурології в умовах цифровізації освіти. 

Загальнофілософськими й загальнонауковими методологічними 

орієнтирами дослідження професійної підготовки майбутніх культурологів 

стали такі наукові підходи: системний, оскільки провідною метою 

дослідження є розроблення й експериментальна перевірка системи 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців культурології 

засобами цифрових технологій; культурологічний, що забезпечує 

методологічне підґрунтя та врахування специфічних особливостей підготовки 

культурологів у закладах вищої освіти та зорієнтований на підготовку кожного 

фахівця як людини культури; синергетичний, що створює умови для побудови 

системи формування професійної компетентності майбутніх культурологів у 

її (системи) постійному розвитку й саморозвитку; аксіологічний, завдяки 
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якому акцентовано увагу на цінностях сучасного суспільства й освіти, які 

мають бути враховані в підготовці культурологів; особистісний, орієнтований 

на створення освітнього середовища, в якому забезпечуватиметься розвиток і 

саморозвиток кожної особистості майбутніх культурологів; діяльнісний, 

пов’язаний із активною діяльністю майбутніх фахівців, застосуванням 

набутих теоретичних знань на практиці, успішною інтеграцією в соціумі й 

професійною самореалізацією культурологів; ресурсний, що забезпечує 

розвиток зовнішніх і внутрішніх ресурсів розвитку особистості майбутніх 

фахівців культурології; інформаційний, пов’язаний зі створенням 

інформаційного забезпечення, формуванням й функціонуванням цифрового 

освітнього середовища професійної підготовки майбутніх культурологів; 

компетентнісний, як такий, що спрямований передусім на досягнення 

результату професійної підготовки фахівців і виступає в якості ключової 

освітньої парадигми. 

Поняття ,,професійної компетентності майбутніх культурологів” 

тлумачиться як інтегративна здатність особистості на основі здобутих знань, 

умінь і навичок, сформованих ціннісних орієнтацій та досвіду здійснювати 

професійну діяльність. У структурі професійної компетентності майбутніх 

культурологів у контексті процесів цифровізації суспільства, культури і освіти 

виокремлено мистецтвознавчий, психолого-педагогічний, культурологічний, 

організаційно-економічний та інформаційно-комунікаційний (цифровий) 

складники. Зміст кожного із названих складників відповідає загальній 

структурі компетентності, саме тому їх формування й розвиток має 

відбуватися у відповідності до когнітивного, операційно-діяльнісного та 

рефлексивно-ціннісного компонентів. Для дослідження ключове значення має 

зміст інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх фахівців культурології 

Для вивчення процесів професійного розвитку майбутніх культурологів 

в умовах цифровізації освіти важливим конкретизовано такі поняття, як-от: 

,,цифрова культура” як сучасна форма існування культури, що демонструє 
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процеси оцифровування традиційної культури та виникнення нових 

артефактів та мистецьких практик на основі цифрового кодування (NetArt, 

комп’ютерна музика, віртуальні інсталяції та ін.); ,,цифрова культура 

особистості” як система поведінки особистості в умовах цифрового 

суспільства, що включає культуру комунікації (Web-спілкування, Network 

Etiquette), раціональне споживання інформації (медіаграмотність), розвинене 

критичне мислення та ефективне використання цифрових технологій для 

забезпечення особистих потреб та успішної професійної діяльності; ,,цифрова 

грамотність” як невід’ємний складник цифрової культури, що вказує на 

сформованість умінь і навичок використання цифрових технологій, здатність 

ефективно і безпечно використовувати сучасні цифрові технології в роботі, 

навчанні, в професійному та особистісному розвитку; ,,цифрова 

компетентність” як одна із ключових компетентностей, що передбачає 

впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних 

(цифрових) технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією 

на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. 

Одним із ключових у дослідженні процесів професійного розвитку 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій є поняття ,,цифрових 

освітніх ресурсів” (ЦОР), що розглядаються як інтерактивні навчальні засоби, 

розроблені з допомогою цифрових технологій у відповідності до сучасних 

процесів цифровізації освіти; ЦОР належать до засобів відкритої освіти, 

оскільки відкритий доступ до цифрових навчальних засобів є одним із трендів 

вітчизняного і зарубіжного е-навчання (e-learning). Здійснено класифікацію 

цифрових освітніх ресурсів для професійної підготовки майбутніх 

культурологів, зокрема виокремлено такі групи: цифрові підручники й 

посібники як електронні навчальні видання, що повністю чи частково 

забезпечують реалізацію навчального процесу; інформаційно-довідкові 

цифрові видання, що мають функцію додаткового інформаційного 

забезпечення організації процесу навчання; навчально-розвивальні та ігрові 

цифрові ресурси, що дозволяють реалізувати один із ключових принципів 
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оновлення сучасної школи, передусім її початкової ланки – принцип навчання 

з використанням ігрових технологій; цифрові освітні ресурси ,,малих” форм, 

що мають функцію практичного забезпечення принципу наочності через 

використання засобів мультимедіа. 

Розроблено систему формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій, яку визначено як цілісну, 

керовану сукупність компонентів (концептуально-цільового, змістово-

процесуального, оцінно-рефлексивного), що враховує потреби та вимоги 

інформатизації освіти з метою загальнодидактичного, навчально-методичного 

та інформаційно-технологічного забезпечення освітнього процесу.  

Виокремлено педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій: 

упровадження в освітній процес авторських цифрових освітніх ресурсів; 

надання майбутнім фахівцям культурології необхідного комплексу знань, 

умінь і навичок роботи в цифровому освітньому середовищі, забезпечення 

педагогічного керування цим процесом; використання засобів змішаного 

навчання для реалізації системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. Визначено методи 

застосування цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх 

культурологів, серед яких актуальні на сьогодні: загальнодидактичні методи 

(наочно-демонстраційний та проблемно-пошуковий, реалізовані засобами 

цифрового навчання в формах проєктної діяльності), а також методи, 

специфічні для культурологічної та мистецької освіти (метод створення 

історико-культурного контексту засобами візуалізації, метод асоціативних 

зв’язків між видами мистецтв, метод аналізу-інтерпретації художніх творів). 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

полягають у тому, що вперше: проведено комплексне дослідження 

професійної підготовки майбутніх культурологів із застосуванням засобів 

цифрових технологій; теоретично обґрунтовано та розроблено систему 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 



6 

 

цифрових технологій; визначено специфічні принципи використання 

цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх культурологів 

(принцип інформатизації освіти, принцип відкритої освіти, принцип 

мультимедійності, принцип активізації творчої діяльності засобами цифрових 

технологій); конкретизовано сутність поняття ,,професійна компетентність 

майбутніх культурологів”, що тлумачиться як інтегративна здатність 

особистості на основі здобутих знань, умінь і навичок, сформованих ціннісних 

орієнтацій та досвіду здійснювати професійну діяльність із використанням 

цифрових технологій; визначено та обґрунтовано структуру професійної 

компетентності майбутніх культурологів у єдності п’яти компонентів: 

мистецтвознавчого; психолого-педагогічного; культурологічного; 

організаційно-економічного; інформаційно-комунікаційного (цифрового), що 

узгоджується із процесами цифровізації суспільства, культури і освіти; 

визначено педагогічні умови реалізації системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій; 

розроблено критерії й показники діагностування сформованості 

інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів. Набули подальшого розвитку 

наукові уявлення про: методологічні підходи до сучасної підготовки 

майбутніх культурологів з урахуванням специфіки застосування цифрових 

технологій; сутність понять „цифрова культура”, „цифрова компетентність”, 

„цифрова грамотність”, „інформаційно-комунікаційна (цифрова) культура”, 

,,цифрові освітні ресурси”; класифікацію цифрових освітніх ресурсів з 

культурології; специфіку підготовки майбутніх культурологів в умовах 

цифровізації культури і освіти, зокрема особливості інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів. Удосконалено форми і методи професійної 

підготовки фахівців спеціальності 034 Культурологія з використанням 

цифрових технологій; діагностичний інструментарій вимірювання 

сформованості професійної компетентності майбутніх культурологів. 
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Практичне значення дослідження визначено розробленням і 

впровадженням у практику роботи закладів вищої освіти системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій. Розроблено навчально-методичне забезпечення означеної 

системи, до якого ввійшли: цифровий освітній ресурс – електронний посібник 

,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття” для поглибленого 

вивчення здобувачами бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 034 

Культурологія вітчизняної культури в контексті загальноєвропейських 

художньо-естетичних напрямів і тенденцій; навчально-методичний комплекс 

дисципліни – спецкурсу „Цифрові технології сучасної культурологічної 

освіти” для майбутніх фахівців спеціальності 034 Культурологія, що вміщує 

навчальну і робочу програми, плани-конспекти лекцій, інтерактивні 

мультимедійні презентації до лекцій, плани практичних занять, завдання для 

практичної та самостійної роботи студентів, тести для контролю знань і умінь 

студентів; дистанційний курс „Цифрові технології сучасної культурологічної 

освіти”, розміщений у навчальних середовищах Moodle та Google Classroom, 

який забезпечує опрацювання матеріалів спецкурсу та дозволяє у повній мірі 

реалізувати принципи змішаного навчання; навчально-методичний посібник 

,,Мультимедійні навчальні засоби в підготовці майбутніх культурологів” щодо 

практичного застосування цифрових технологій, зокрема цифрових освітніх 

ресурсів різних типів для формування професійної компетентності фахівців 

культурології. 

Основні положення, результати й висновки дисертаційної роботи 

можуть бути використані викладачами культурологічних дисциплін закладів 

вищої освіти, учителями-практиками, науковцями для подальшого 

обґрунтування теоретичних і методичних засад формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів, для створення цифрових освітніх 

ресурсів та впровадження їх у практику професійного розвитку майбутніх 

фахівців культурології. 
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ABSTRACT 

Voronova N. S. The System of Developing the Future Culturologists’ 

Professional Competence Using Digital Technologies. – Qualification scientific 

work printed as the manuscript. 

The thesis for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences in Specialty 

13.00.04 ,,Theory and Methods of Vocational Training”. – State Higher Educational 

Institution ,,Donbas State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2020. 

 

The thesis looks into the theoretical and experimental study of the issue of 

developing the future culturologists’ professional competence using digital 

technologies. 

Reforming the national education system and its reorientation to European 

strategies and values make special demands to the training of future professionals 

who must be highly qualified and highly cultured people. The upgrade of education 

is increasingly associated with the processes of informatization and digitalization, 

which have become an integral part of the development of modern post-industrial 

society. Thus, the study presents the theoretical substantiation and a new solution to 

the problem of professional training of culturologists in the context of digitalizing 

the education. 

The following scientific approaches become general philosophical and 

general scientific methodological guidelines for the study of future culturologists’ 

professional training: system-based, as the main purpose of the study is to develop 

and experimentally check the system of developing future culturologists’ 

professional competence using digital technologies; culture-based, which provides 

a methodological basis and takes into account the specific features of the 

culturologists’ training in higher education, as well as it is focused on the training of 

a specialist as a culture person; synergetic, which creates conditions for building a 

system of developing future culturologists’ professional competence in its (system) 

constant development and self-development; axiological, due to which the emphasis 

is made on the values of modern society and education, which should be taken into 
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consideration while training culturologists; personality-based, focused on creating a 

learning environment in which the development and self-development of a 

personality of future culturologist are supported; activity-based, which is associated 

with the active work of future professionals, the use of acquired theoretical 

knowledge in practical activities, successful integration into society and 

culturologists’ professional self-realization; resource-based, which ensures the 

development of external and internal resources for developing a personality of future 

specialist in culture studies; information approach, which is associated with the 

creation of information support, the formation and operation of a digital educational 

environment for the training of future culturologists; competence-based, as that 

which is aimed primarily at achieving the result of professional training and serves 

as a key educational paradigm. 

The concept of ,,future culturologists’ professional competence” is defined as 

an integrative quality of a personality that includes acquired knowledge, skills and 

abilities, developed value orientations and experience to carry out professional 

activities. In the structure of future culturologists’ professional competence in the 

context of the processes of digitalization of society, culture and education, the art-

based, psychological and pedagogical, culture-based, organizational and economic, 

information and communication (digital) components are distinguished. The content 

of each of these components corresponds to the general structure of competence, that 

is why their formation and development should take place in accordance with the 

cognitive, operational and activity-based, and reflexive and value-based 

components. The definition of information and communication (digital) component 

of future culturologists’ professional competence has key importance for the 

research. 

To study the processes of future culturologists’ professional development 

under the conditions of the education digitalization, it is important to define the 

concepts, namely: ,,digital culture” as a modern form of culture which reveals the 

processes of digitization of traditional culture and the emergence of new artifacts 

and artistic practices based on digital coding (NetArt, computer music, virtual 
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installations, etc.); ,, personality digital culture” as a system of personality behaviour 

in the digital society, which includes the culture of communication (Web-

communication, Network Etiquette), rational consumption of information (media 

literacy), developed critical thinking and effective use of digital technologies to meet 

personal needs and successful professional activities; ,,digital literacy” as an integral 

part of digital culture, which indicates the development of skills and abilities to use 

digital technologies, the ability to effectively and safely use modern digital 

technologies in work, study, professional and personal development; ,,digital 

competence” as one of the key competences, which involves confident, but at the 

same time critical use of information and communication (digital) technologies for 

developing, searching, processing, and sharing information at work, in public space 

and private communication. 

One of the key digital technology tools in the research of future culturologists’ 

professional development using digital technologies is the concept of ,,digital 

educational resources” (DER), which are considered as interactive learning tools 

developed by the use of digital technologies in accordance with modern processes 

of education digitalization; DERs belong to the tools of open education, as open 

access to digital learning tools is one of the trends of national and foreign e-learning. 

The classification of digital educational resources for future culturologists’ 

professional training is made, in particular their following groups are distinguished: 

digital textbooks and guidebooks as electronic educational publications that fully or 

partially provide the implementation of the learning process; information and 

reference digital publications that have the function of additional information 

support for organizing the learning process; educational-developmental and game 

digital resources that allow to implement one of the key principles of modernization 

of the modern school, first of all its initial stage – the principle of learning based on 

the use of game technologies; digital leaning resources of ,,small” forms, which have 

the function of practical implementation of the principle of clarity using multimedia 

tools. 
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The system of developing of future culturologists’ professional competence 

using digital technologies is developed, which is defined as a holistic and 

manageable set of components (conceptual-target, content-procedural, evaluation-

reflexive), and takes into account the needs and requirements of education 

informatization to general didactic, learning and methodological, information and 

technological support of the learning process. 

The pedagogical conditions of developing future culturologists’ professional 

competence using digital technologies are distinguished: the implementation of the 

author’s digital educational resources in the learning process; giving future 

culturologists the necessary set of knowledge, abilities and skills to work in the 

digital environment, providing the pedagogical management of this process; using 

the tools of blended learning for realizing the system of developing future 

culturologists’ professional competence using digital technologies. The methods of 

using digital technologies in the process of future culturologists’ professional 

training are identified, which are relevant today: general didactic methods (visual 

and demonstrative, problem-searching, implemented by the tools of digital learning 

in the format of project-based activities). Also, the methods, which are special for 

cultural and artistic work, are revealed (methods for creating a historical and cultural 

context using the tools of visualization, the method of associative links between the 

arts, the method of interpretation of art works). 

The scientific novelty and theoretical significance of the obtained results is in 

the fact that for the first time: a comprehensive study of the future culturologists’ 

professional training with the use of digital technologies is conducted; the system of 

developing future culturologists’ professional competence using digital technologies 

is theoretically substantiated and developed; specific principles of using digital 

technologies in the future culturologists’ professional training are identified (the 

principle of education informatization, the principle of open education, the 

multimedia principle, the principle of activating creative activity with the use of 

digital technologies); the essence of the concept ,, future culturologists’ professional 

competence” is determined as the integrative quality of a personality that includes 
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acquired knowledge, skills and abilities, developed value orientations and 

experience to carry out professional activities using digital technologies; the 

structure of future culturologists’ professional competence is defined and 

substantiated which involves five components: art; psychological and pedagogical; 

culturological; organizational and economic; information and communication 

(digital), which are cohere with the processes of digitalizing society, culture and 

education; the pedagogical conditions of realizing the system of developing future 

culturologists’ professional competence using digital technologies are revealed; 

criteria and indicators for diagnosing the development of information and 

communication (digital) component of future culturologists’ professional 

competence are developed. The following scientific ideas are being developed: 

methodological approaches to future culturologists’ modern training based on the 

specific features of digital technologies; the essence of the concepts ,,digital culture”, 

,,digital competence”, ,,digital literacy”, ,,information and communication (digital) 

culture”, ,,digital educational resources” is specified; digital educational resources 

in Culture Studies are classified; the specificity of future culturologists’ training in 

the context of digitalizing culture and education is revealed, in particular the features 

of information and communication (digital) component of the future culturologists’ 

professional competence. The forms and methods of professional training of 

specialists in specialty 034 Culture Studies with the use of digital technologies, as 

well as the diagnostic tools for measuring the development of future culturologists’ 

professional competence are improved. 

The practical significance of the research is determined by developing and 

implementing the system of developing future culturologists’ professional 

competence using digital technologies in the practice of higher education 

institutions. The pedagogical and methodological support of this system is 

developed, which includes: digital educational resource – the electronic guidebook 

,,Ukrainian Culture of the Late 19th – Early 20th Century” for advanced study of 

national culture in the context of European artistic and aesthetic areas and trends by 

bachelors of specialty 034 Culture Studies; a teaching complex of the academic 
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discipline – the special course ,,Digital Technologies of Modern Culture Education” 

for future specialists of specialty 034 Culture Studies, which includes teaching 

programs, lecture plans, interactive multimedia presentations for lectures, plans of 

practical classes, assignments for practical and independent student work, tests for 

controlling students’ knowledge and skills; distance course ,,Digital Technologies 

of Modern Culture Education”, developed on the basis of the learning environments 

Moodle and Google Classroom, which provides the processing of special course 

materials and allows to fully implement the principles of blended learning; the 

teaching guidebook ,,Multimedia Teaching Tools in the Future Culturologists’ 

Training”, explaining the practical use of digital technologies, in particular digital 

educational resources of various types for developing culturologists’ professional 

competence. 

The main regulations, results and conclusions of the thesis can be used by 

lecturers of Culture Studies disciplines at higher education institutions, teachers-

practitioners, scientists to further substantiate the theoretical and methodological 

foundations of future culturologists’ professional competence, to create digital 

educational resources and implement them in future culturologists’ professional 

development. 

Key words: professional competence, future culturologists, informatization of 

education, digital technologies, digital culture, digital educational resources, model, 

system of developing of future culturologists’ professional competence using digital 

technologies. 
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ВСТУП 

Реформування вітчизняної освіти, її переорієнтація на європейські 

стратегії та цінності висувають особливі вимоги до підготовки майбутніх 

фахівців, які мають бути висококваліфікованими й висококультурними 

людьми. Оновлення освіти все більше пов’язується з процесами 

інформатизації та цифровізації, які стали невід’ємними ознаками розбудови 

сучасного постіндустріального суспільства. Саме це суспільство потребує 

фахівців нової формації, які не лише мають фундаментальні знання й 

ґрунтовну практичну підготовку, а й вільно орієнтуються в цифровому 

середовищі, здатні раціонально діяти в різних сферах життєдіяльності 

людини. І саме тому шлях цифровізації є наразі одним із ключових чинників 

реформування освітньої системи України. 

Підготовка майбутніх культурологів у закладах вищої освіти також має 

враховувати тенденції інформатизації та цифровізації суспільства, оскільки 

розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, мережі Інтернет, стрімка 

еволюція засобів мультимедіа (кросмедіа, трансмедіа та ін.) призвели до 

виокремлення цифрової культури в її різноманітних формах і жанрах як 

сучасного феномену, що в свою чергу принципово змінило буття культури й 

мистецтва, процеси культуротворчості та культуросприйняття.  

Культурологічна освіта на сьогодні стала предметом досліджень 

багатьох науковців: відомими вченими (В. Андрущенко [7; 119], Г. Балл [15], 

І. Бушман [37], С. Гончаренко [113], Л. Губерський [119], І. Зязюн [158], 

В. Огнев’юк [311], В. Руденко [377], С. Сисоєва [224; 393], Т. Усатенко [429], 

А. Флієр [435; 436] та ін.) проаналізовано теоретико-методологічні засади 

культурології освіти як наукового напряму на стику філософії освіти, 

культурології та інноваційної педагогіки, що дозволяє інтерпретувати освіту 

як культурний феномен; визначено загальнодидактичні аспекти 

культурологічної підготовки фахівців вищої школи (Г. Васянович [40], 

Г. Дегтярьова [41], Л. Зеліско [155], Н. Москаленко [279] та ін.).  
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Проблеми гуманітарної освіти, культурологічної та поліхудожньої 

підготовки майбутніх учителів з акцентом на художньо-естетичному та 

мистецькому розвитку особистості представлено в дослідженнях Л. Бутенко 

[36], Т. Вінник [51], В. Дряпіки [136], І. Зязюна [159; 164], Т. Іванової [160], 

Л. Кондрацької [201], Л. Масол [258 – 260], Н. Миропольської [258; 269], 

Л. Настенко [291], О. Олексюк [312], Г. Падалки [328], О. Рудницької 

[378; 379], М. Сови [402], О. Шевнюк [459; 461], О. Щолокової [479 – 481] та 

ін. Теоретико-методологічні засади та моделі культурологічної підготовки в 

закладах вищої освіти, методичне забезпечення культурологічної освіти 

фахівців різного спрямування пропонують Т. Зюзіна [157], З. Донець [134], 

Т. Рейзенкінд [369], В. Маслов [257], С. Дичковський [130], Н. Костриця [208], 

Г. Кутузова [228], М. Левенець [234], Т. Мельничук [265], М. Роганова [373], 

О. Смолинська [401] та ін. Низка досліджень присвячена культурологічним 

основам вивчення гуманітарних предметів у школі та методичним аспектам 

викладання художньої культури (О. Аліксійчук [4], Л. Аристова [9], 

М. Боровик [31], Л. Масол та ін. [260], Н. Миропольська [268], А. Уліщенко 

[427], О. Щолокова [480; 481] та ін.). 

В окремих наукових розвідках йдеться про формування 

культурологічної компетентності фахівців різних спеціальностей 

(О. Кравченко-Дзондза [212], Н. Стеценко, Т. Чикалова [412], О. Федорцова 

[431], О. Чернова [451]), професійної компетентності майбутніх культурологів 

(Н. Наталевич [292; 293]), а також професійну підготовку окремих фахівців-

культурологів, зокрема арт-менеджерів та фахівців індустрії дозвілля 

(Л. Кравченко [211], Т. Суминова [414], В. Чижиков [454], Н. Яремака [488]  

та ін.). 

Проблеми використання інформаційно-комунікаційних (цифрових) 

технологій в сучасній культурологічній освіті, впливу цифрової культури на 

організацію освітнього процесу, залучення електронних навчальних засобів, 

цифрових освітніх ресурсів, створення цифрового освітнього середовища 

професійної підготовки культурологів практично залишаються поза увагою 
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дослідників. Проте саме цифровізація освітнього процесу в умовах розвитку 

інформаційного суспільства може бути реальним чинником оновлення 

культурологічної освіти. 

На сьогодні вітчизняними й зарубіжними вченими напрацьовано 

значний обсяг матеріалу щодо інформатизації та цифровізації освіти: 

концептуальні проблеми інформатизації освіти досліджено в численних 

наукових розвідках вітчизняних (В. Биков [23; 26; 514], Р. Гуревич [122], 

M. Жалдак [144], М. Згуровський [154], В. Іонан [169], А. Коломієць [198], 

А. Лазаревич [233], В. Лапінський [24], М. Лещенко [26], Н. Морзе [278; 565], 

О. Овчарук [118], С. Семеріков [575], О. Спірін [410] та ін.) та зарубіжних 

(К. Ала-Мутка (K. Ala-Mutka) [494], Д. Белшоу (D. Belshaw) [503], Д. Беррі 

(D. Berry) та А. Фагерйорд (А. Fagerjord) [505], Д. Бретт (D. Brett) [509], 

М. Браун (М. Brown) [512], М. Варшавер (M. Warschauer) [614; 615], 

Р. Вуорікарі (R. Vuorikari) [518; 612], П. Глістер (P. Gilster) [551], К. Гере 

(С. Gere) [549], Г. Доббін (G. Dobbin) [533], С. Карретеро (S. Carretero) 

[518; 612], М. Карриган (М. Carrigan) [519], Д. Кларк (D. Clark) [523], К. Конвей 

(С. Conway) [525], М. Лінч (М. Lynch) [569], В. Пурніма (V. Purnima) [583], 

І. Роберт [372], Дж. Романі (J. Romani) [588], К. Скотт (C. Scott) [594], 

Г. Солдатова [406], Дж. Стоммел (J. Stommel) [598], О. Феррарі (A. Ferrari) 

[543], С. Харріс (S. Harris) [525], М. Хенд (M. Hand) [555] та ін.) учених. 

Ґрунтовні розвідки вітчизняних учених присвячено використанню 

інформаційно-комунікаційних технологій у вищій професійній освіті 

(О. Андрєєв [331], В. Биков [515], Л. Гаврілова [103; 104; 558], P. Гуревич 

[122], М. Кадемія [122], М. Кислова [191], В. Кухаренко [230; 231; 331], 

Г. Лаврентьєва [232], С. Литвинова [238], В. Любарець [249], О. Муковіз [283], 

Т. Муращенко [286], Ю. Носенко [304], О. Набока [287], В. Прошкін [363], 

Л. Пєтухова [336], C. Семеріков [191; 575], Є. Смирнова-Трибульська [400], 

О. Співаковський [409], Я. Топольник [104; 424], І. Хижняк [441; 442], 

М. Шишкіна [467; 468; 515], О. Щербіна [477] та ін.), формуванню 

інформаційно-комунікаційної (цифрової) компетентності майбутніх фахівців 
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(О. Буйницька [276], С. Іванова [163], Л. Карташова [182], А. Кочарян 

[210; 277], Н. Морзе [276 – 278], О. Овчарук [306 – 309], Н. Сороко [309], 

С. Прохорова [362], В. Яромчук [489]). 

Не залишаються поза увагою науковців і дослідження різних аспектів 

цифрової культури як феномену інформаційного суспільства (О. Базелюк [11], 

Л. Гаврілова [99], Д. Галкін [106], А. Гук [120], І. Елінер [141], М. Журба [150], 

О. Карпенко [562], М. Кириченко [189], О. Крапивенко [215], І. Красильников 

[216], В. Кривошеєв [218], К. Литвинова [567], Н. Соколова [404], 

Я. Топольник [99], С. Черних [453], К. Бассет (C. Bassett) [499; 500], М. Деузе 

(М. Deuze) [528], Г. Крибер (G. Creeber) та Р. Мартін (R. Martin) [529], Д. Роулс 

(D. Rowles), Т. Браун (T. Brown) [591; 592], М. Хенд (M. Hand) [555], Н. Перкін 

(N. Perkin) [581] та ін.). 

Науковцями засвідчено й той факт, що використання цифрових 

технологій у реформуванні вітчизняної освіти відбувається цілком у руслі 

загальносвітових тенденцій, до української педагогіки залучаються 

загальноєвропейські стандарти викладання та оцінювання цифрової 

компетентності (Рамка цифрової компетентності для громадян (DigComp 2.0: 

Digital Competence Framework for Citizens) [518; 612], Європейська рамка 

цифрової компетентності педагогів (European Framework for the Digital 

Competence of Educators: DigCompEdu) [586], Рамка електронної 

компетентності (European e-Competence Framework, eCF) [536; 540] та ін.). 

Інформатизація української освіти наразі має міцну нормативно-правову 

державну підтримку. Серед державних документів останніх років, що 

становлять забезпечення освіти в інформаційному суспільстві: Закони України 

„Про вищу освіту” [350], „Про освіту” [355], ,,Про Національну програму 

інформатизації” [153; 351]; Розпорядження Кабінету Міністрів України ,,Про 

схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 роки” [356], „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного 

суспільства в Україні” [357]; „Положення про електронні освітні ресурси” 

[342], ,,Положення про електронний підручник” [341], ,,Положення про 
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Національну освітню електронну платформу” [343]; проект „Цифрова адженда 

України – 2020” [445], Концепція Нової української школи [300] та ін. На 

державному рівні усвідомлюється і необхідність ,,цифрової” модернізації 

українського суспільства, що наголошено в Аналітичній записці відділу 

гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень 

,,Питання розвитку цифрової культури українського соціуму” [337]. 

Отже, можна засвідчити загальнодержавний інтерес до питань 

цифровізації суспільства, освіти і культури та наявність численних наукових 

досліджень з різних аспектів використання інформаційно-комунікаційних 

(цифрових) технологій в освіті, як у глобальному вимірі, так і конкретно-

прикладному. Проте питання залучення цих технологій до професійної 

підготовки культурологів в закладах вищої освіти залишаються поки що 

відкритими й не дослідженими. Відтак постає необхідність оновлення підходів 

до формування професійної компетентності майбутніх культурологів, 

передусім на основі використання засобів інформаційно-комунікаційних, 

зокрема цифрових, технологій.  

Необхідність оновлення професійної підготовки майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій доводиться й вимогами 

сучасного ринку праці, що потребує фахівця культурології, який володіє усіма 

технологічними новаціями, орієнтується у світі цифрової культури та 

мистецтва, вміло використовує цифрові освітні ресурси в професійній 

педагогічній та культурно-дозвіллєвій діяльності. Потужний освітній 

потенціал інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій вже 

доведений, вони стали невід’ємним складником освітнього середовища 

закладів вищої освіти України та зарубіжжя. Саме тому цифрові технології 

можуть стати фундаментом для розроблення нової системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів.  

Крім того, існує потреба розв’язання об’єктивних суперечностей, що 

виникають між вимогами суспільства до сучасних культурологів та 

результатами їхньої професійної підготовки в закладах вищої освіти України: 
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 між стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних (цифрових) 

технологій та неготовністю майбутніх культурологів до їх використання в 

навчанні та подальшій професійній діяльності; 

 між розширенням можливостей використання сучасних цифрових 

технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів, і недостатньою 

розробленістю методичного забезпечення щодо їх застосування майбутніми 

культурологами в умовах освітнього процесу та професійної діяльності; 

 між необхідністю розвитку інформаційно-комунікаційного 

(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх культурологів 

та відсутністю науково обґрунтованих підходів щодо створення цілісної 

системи формування цієї компетентності засобами цифрових технологій; 

 між реформуванням системи вищої освіти під впливом суттєвих 

суспільних інновацій, активним розробленням електронних освітніх ресурсів 

для різних освітніх ланок та відсутністю ґрунтовних наукових розвідок щодо 

теорії й практики навчання майбутніх культурологів застосовувати цифрові 

технології з метою професійного саморозвитку й самоосвіти; 

 між творчою природою професійно-педагогічної та культурно-

дозвіллєвої діяльності культуролога та переважною спрямованістю науково-

методичних розробок на репродуктивний характер підготовки здобувачів 

спеціальності 034 Культурологія у закладах вищої освіти України. 

Необхідність розв’язання означених суперечностей, об’єктивна потреба 

й соціальна значущість якісної професійної підготовки майбутніх 

культурологів, що вільно орієнтуються в сучасних формах цифрової культури, 

відсутність системності у використанні цифрових технологій у вищій 

професійній культурологічній освіті зумовили актуальність теми дослідження 

– „Система формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 
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теорії і практики початкової освіти в межах комплексної теми дослідження 

„Професіоналізм педагога: теоретичні і методичні аспекти” (номер державної 

реєстрації – 0115U003313), а також комплексної програми науково-дослідної 

роботи кафедри педагогіки вищої школи „Гуманізація навчально-виховного 

процесу у вищій школі” (номер державної реєстрації 0114U001251) ДВНЗ 

„Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ). Тему 

дисертаційної роботи затверджено Вченою радою ДВНЗ „Донбаський 

державний педагогічний університет” (протокол № 10 від 29 червня 2017 р.). 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх культурологів 

у сучасних умовах цифровізації освіти. 

Предмет дослідження – система формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. 

Мета дослідження полягає в розробленні, науковому обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. 

У процесі розв’язання поставленої проблеми відповідно до мети, 

предмета та концептуальних положень сформульовано такі завдання 

дослідження: 

1. Обґрунтувати методологічні підходи до професійної підготовки 

майбутніх культурологів в умовах цифровізації освіти, проаналізувати 

сучасний стан розвитку культурологічної освіти в Україні. 

2. Конкретизувати сутність і структурувати поняття „професійна 

компетентність майбутніх культурологів” в контексті процесів цифровізації 

освіти. 

3. Проаналізувати поняття цифрової культури, цифрової грамотності та 

цифрової компетентності в сучасному науковому обігу. 

4. Вивчити та класифікувати цифрові освітні ресурси професійної 

підготовки майбутніх культурологів. 



42 

 

5. Змоделювати та обґрунтувати систему формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, 

визначити педагогічні умови й методи її ефективної реалізації. 

6. Розробити навчально-методичне забезпечення системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій. 

7. Діагностувати рівні сформованості ІК-(цифрового) складника 

професійної компетентності майбутніх культурологів, схарактеризувати етапи 

впровадження розробленої системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій в умовах сучасного 

закладу вищої освіти. 

8. Експериментально перевірити ефективність системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій та проаналізувати результати її впровадження. 

Концепція дослідження полягає в оновленні підходів та вимог до 

використання цифрових технологій у вищій школі України, що зумовлено 

процесами реформування вітчизняної системи освіти, її входженням до 

європейського освітнього простору, впливом цифрових освітніх інновацій 

ХХІ ст. Вагомого значення в цьому процесі набувають цифрові освітні 

ресурси, які забезпечують функціонування цифрового освітнього середовища 

закладу вищої освіти, формування індивідуальної освітньої траєкторії 

кожного студента, значно збільшують мотивацію до опанування майбутньої 

професії. 

Основні концептуальні положення визначають стратегію й тактику 

розробки наукової проблеми формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, що ґрунтуються на 

методологічному, теоретичному й практичному концептах. 

Методологічний концепт визначає превалювання системного, 

культурологічного, синергетичного, аксіологічного, особистісного, 

діяльнісного, ресурсного, інформаційного, компетентнісного підходів, їх 
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взаємозв’язок і взаємодію в процесі використання цифрових технологій у 

професійній підготовці майбутніх культурологів. Основні ідеї, що утворили 

підґрунтя для моделювання системи, зумовлені стратегічними положеннями 

розвитку інформаційного суспільства в Україні, зокрема повномасштабним 

входженням країни до глобального інформаційного простору, упровадженням 

цифрових технологій у всі сфери суспільного життя (електронний (цифровий) 

парламентаризм, цифрова економіка, електронний документообіг, цифрова 

наука та ін.). Відзначимо також, що статус глобальної педагогічної парадигми 

в межах дослідження процесів залучення цифрових технологій у професійну 

підготовку культурологів набув компетентнісний підхід. 

Теоретичний концепт дослідження забезпечено положеннями 

провідних педагогічних теорій, зокрема теорії інформатизації (цифровізації) 

освіти, педагогічної герменевтики, синергетики та аксіології, компетентнісної 

освітньої парадигми, що уможливило визначення ключових дефініцій, 

розуміння проблеми дослідження, проведення аналізу фактів і явищ, на основі 

чого сформульовано визначення понять цифрової культури як сучасної форми 

існування культури, що демонструє процеси оцифровування традиційної 

культури та виникнення нових артефактів та мистецьких практик на основі 

цифрового кодування (NetArt, комп’ютерна музика, віртуальні інсталяції та 

ін.); цифрової культури особистості (педагога, культуролога, фахівця іншої 

галузі) як системи поведінки особистості в умовах цифрового суспільства, що 

включає культуру комунікації (Web-спілкування, Network Etiquette), 

раціональне споживання інформації (медіаграмотність), розвинене критичне 

мислення та ефективне використання цифрових технологій для забезпечення 

особистих потреб та успішної професійної діяльності; уточнено тлумачення 

цифрових освітніх ресурсів як інтерактивних навчальних засобів, що 

розроблені з допомогою цифрових технологій та відповідають сучасним 

процесам цифровізації освіти. 

Змодельовано систему формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, що складається із 
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концептуально-цільового, змістово-процесуального, оцінно-рефлексивного 

компонентів та базується на принципах інформатизації освіти, відкритої 

освіти, мультимедійності, активізації творчої діяльності засобами цифрових 

технологій. 

Результатом реалізації системи є сформований інформаційно-

комунікаційний (цифровий) складник професійної компетентності майбутніх 

культурологів, яка визначається як інтегративна здатність особистості на 

основі здобутих знань, умінь і навичок, сформованих ціннісних орієнтацій та 

досвіду здійснювати професійну діяльність з використанням цифрових 

технологій. Сформованість ІК-(цифрового) складника стає чинником 

ефективного формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів у цілому. 

Практичний концепт формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій забезпечено:  

 розробкою й застосуванням комплексу навчально-методичних 

засобів, зокрема цифрового освітнього ресурсу – електронного посібника 

„Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття”; спецкурсу „Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти” та відповідного дистанційного 

курсу, розміщеного в навчальних середовищах Moodle та Google Classroom, 

що дозволило реалізувати принципи змішаного навчання; навчально-

методичного посібника „Мультимедійні навчальні засоби в підготовці 

майбутніх культурологів” з рекомендаціями щодо практичного застосування 

цифрових технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів різних типів під час 

формування професійної компетентності фахівців культурології;  

 визначенням педагогічних умов формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, 

серед яких: упровадження в освітній процес авторських цифрових освітніх 

ресурсів; надання майбутнім фахівцям культурології необхідного комплексу 

знань, умінь і навичок роботи в цифровому освітньому середовищі, 
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забезпечення педагогічного керування цим процесом; використання засобів 

змішаного навчання для реалізації системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій; 

 виокремленням комплексу методів застосування цифрових 

технологій у професійній підготовці майбутніх культурологів, серед них 

загальнодидактичні методи (наочно-демонстраційний та проблемно-

пошуковий, реалізовані засобами цифрового навчання в формах проєктної 

діяльності), а також методи, специфічні для культурологічної та мистецької 

освіти (метод створення історико-культурного контексту засобами 

візуалізації, метод асоціативних зв’язків між видами мистецтв, метод аналізу-

інтерпретації художніх творів). 

Практична реалізація теоретично обґрунтованої та розробленої системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій передбачала дотримання відповідних етапів 

(діагностичний, змістово-практичний, аналітико-підсумковий) її 

впровадження і спрямовувалася на кінцевий результат – підвищення рівня 

інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх фахівців спеціальності 034 Культурологія як 

визначального чинника професійного розвитку майбутніх культурологів на 

сучасному етапі інформатизації культури і освіти. 

Для досягнення поставленої мети й виконання завдань на різних етапах 

наукового пошуку використано комплекс методів дослідження: теоретичні: 

аналіз філософської, культурологічної, мистецтвознавчої, психолого-

педагогічної, методичної літератури з визначеної проблеми, нормативно-

правових документів для визначення поняттєво-категоріального апарату; 

вивчення й узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань 

цифровізації освіти та розвитку цифрової культури; моделювання для 

створення моделі системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій; емпіричні: педагогічне 

анкетування, експертне опитування, тестування, бесіди, спостереження за 
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процесом використання цифрових технологій; педагогічний експеримент; 

методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу й 

перевірки достовірності результатів експериментальної роботи, реалізовані з 

використанням програмних засобів MS Excel, модуля „Статистика” 

навчальних середовищ Moodle та Google Classroom; критерію Пірсона  

(хі-квадрат) – χ2. 

Наукова новизна одержаних результатів полягають у тому, що вперше: 

 теоретично обґрунтовано та розроблено систему формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій як цілісну, керовану сукупність компонентів (концептуально-

цільового, змістово-процесуального, оцінно-рефлексивного), що враховує 

потреби та вимоги інформатизації освіти з метою загальнодидактичного, 

навчально-методичного та інформаційно-технологічного забезпечення 

освітнього процесу; 

 побудовано модель системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій;  

 визначено специфічні принципи використання цифрових технологій 

у професійній підготовці майбутніх культурологів (принцип інформатизації 

освіти, принцип відкритої освіти, принцип мультимедійності, принцип 

активізації творчої діяльності засобами цифрових технологій); 

 схарактеризовано педагогічні умови реалізації системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій (упровадження в освітній процес авторських цифрових освітніх 

ресурсів; надання майбутнім фахівцям культурології необхідного комплексу 

знань, умінь і навичок роботи в цифровому освітньому середовищі, 

забезпечення педагогічного керування цим процесом; використання засобів 

змішаного навчання для реалізації системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій); 

уточнено:  
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 сутність поняття „професійна компетентність майбутніх 

культурологів”, що тлумачиться як інтегративна здатність особистості на 

основі здобутих знань (усвідомлення онтології, гносеології культури, 

культурної семантики, теорій і концепцій культури та ін.), розвинених умінь і 

навичок (ефективної комунікації, зокрема спілкування з мистецтвом, форм 

міжкультурної взаємодії, інтерпретації культури та цифрової комунікації і 

творчості тощо), сформованих ціннісних орієнтацій, духовної культури та 

досвіду здійснювати професійну діяльність з використанням цифрових 

технологій; сутність понять „цифрова культура”, „цифрова компетентність”, 

„цифрова грамотність”, „інформаційно-комунікаційна (цифрова) культура”, 

„цифрові освітні ресурси”; 

 структуру професійної компетентності майбутніх культурологів у 

єдності п’яти компонентів: мистецтвознавчого; психолого-педагогічного; 

культурологічного; організаційно-економічного; інформаційно-

комунікаційного (цифрового), що узгоджується із процесами цифровізації 

суспільства, культури і освіти; 

 критерії та показники діагностування сформованості інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів; 

удосконалено форми і методи професійної підготовки фахівців 

спеціальності 034 Культурологія з використанням цифрових технологій; 

діагностичний інструментарій вимірювання сформованості професійної 

компетентності майбутніх культурологів; 

набули подальшого розвитку наукові уявлення про: методологічні 

підходи до сучасної підготовки майбутніх культурологів з урахуванням 

специфіки застосування цифрових технологій; класифікацію цифрових 

освітніх ресурсів з культурології; специфіку підготовки майбутніх 

культурологів в умовах цифровізації культури і освіти, зокрема особливості 
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інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів. 

Практичне значення дослідження визначено розробленням і 

впровадженням у практику роботи закладів вищої освіти системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій. Розроблено методичне забезпечення означеної системи, до якого 

ввійшли: 

 цифровий освітній ресурс – електронний посібник „Українська 

культура кінця ХІХ – початку ХХ століття” для поглибленого вивчення 

здобувачами бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 034 

Культурологія вітчизняної культури в контексті загальноєвропейських 

художньо-естетичних напрямів і тенденцій; 

 навчально-методичний комплекс дисципліни – спецкурсу „Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти” для майбутніх фахівців 

спеціальності 034 Культурологія, що вміщує навчальну і робочу програми, 

плани-конспекти лекцій, інтерактивні мультимедійні презентації до лекцій, 

плани практичних занять, завдання для практичної та самостійної роботи 

студентів, тести для контролю знань і умінь студентів;  

 дистанційний курс „Цифрові технології сучасної культурологічної 

освіти”, розміщений у навчальних середовищах Moodle та Google Classroom, 

який забезпечує опрацювання матеріалів спецкурсу та дозволяє у повній мірі 

реалізувати принципи змішаного навчання; 

 навчально-методичний посібник „Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх культурологів” щодо практичного застосування 

цифрових технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів різних типів для 

формування професійної компетентності фахівців культурології. 

Основні положення, результати й висновки дисертаційної роботи 

можуть бути використані викладачами культурологічних дисциплін закладів 

вищої освіти, учителями-практиками та науковцями для подальшого 
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обґрунтування теоретичних і методичних засад формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів, для створення цифрових освітніх 

ресурсів та впровадження їх у практику професійного розвитку майбутніх 

фахівців культурології. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес таких закладів 

вищої освіти: Національний педагогічний університет імені М. П. 

Драгоманова (м. Київ) (довідка № 35 від 10.12.2019 р.); Комунальний заклад 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради 

(довідка 208/1 від 06.03.2020 р.); Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка (довідка № 694 від 21.02.2020 р.); 

Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка” (м. Старобільськ) (довідка № 1/430 від 25.05.2020 р.); 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (довідка 

№ 18/17-1016 від 25.05.2020 р.); Криворізький державний педагогічний 

університет (довідка № 09/1-678/3 від 20.11.2019 р.); Державний вищий 

навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет” 

(довідка № 68-20-184 від 06.03.2020 р.); Бердянський державний педагогічний 

університет (довідка № 57-08/973 від 02.10.2019 р.); Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (довідка № 06/26 від 

01.06.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача в працях, опублікованих у 

співавторстві. Одержані автором результати є самостійним внеском у 

розроблення системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій. Ідеї, що належать співавторам 

публікацій, не використовувались у матеріалах дисертації. У працях, 

опублікованих у співавторстві, автору належить: аналіз нормативно-правового 

забезпечення відкритого доступу до освітніх ресурсів [88], загальний огляд 

дистанційних курсів, доцільних для використання у підготовці майбутніх 

магістрів мистецтва [89], пошук та систематизація інформаційних даних щодо 

розвитку української культури кінця ХІХ – початку ХХ століття [90], підбір та 
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редагування мультимедійного контенту (ілюстративного матеріалу) [91], 

теоретичне обгрунтування визначення поняття ,,цифрова культура” [92], 

теоретичні аспекти ідентифікації духовності в особистісному просторі [96], 

пошук та аналіз інформаційних даних щодо журналів із музичного мистецтва 

та освіти в наукометричній базі Scopus [97], класифікація мультимедійних 

навчальних засобів, використовуваних у підготовці майбутніх культурологів 

[98], визначення специфіки дистанційних курсів з музичного мистецтва [608], 

аналіз принципів мультимедійної підтримки дистанційного мистецького 

навчання [609]. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

результати дисертації репрезентовано на науково-практичних конференціях, 

форумах, круглих столах, симпозіумах, семінарах різного рівня: Міжнародних 

– ,,Розвиток наукових досліджень” (Полтава, 2013), ,,Людина, суспільство, 

комунікативні технології” (Харків – Красний-Лиман, 2013, 2016), ,,Донецький 

вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка” (Донецьк, 2013), ,,Патріотичне 

виховання молоді в контексті історико-культурного та соціально-

психологічного розвитку Луганщини XX-XXI ст.” (Луганськ, 2014), 

,,Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві та транспорті” (Одеса, 

2015), ,,Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World” 

(Opole – Berdyansk – Slavyansk, Poland – Ukraine, 2016), ,,Modern Problems of 

Management : Economics, Education, Health Care and Pharmacy” (Opole, Poland, 

2017), ,,Формування цінностей особистості: європейський вектор і 

національний контекст” (Дрогобич, 2017), ,,Педагогіка музичного мистецтва, 

художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти” 

(Мелітополь, 2017), ,,World scientific and technical trends” (Karlsruhe, Germany, 

2017), ,,Теорія та практика управління педагогічним процесом” (Одеса, 2017), 

,,Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World” (Opole – 

Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk – Kropyvnytsky, Poland – Georgia – Ukraine, 

2017), ,,Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної 

парадигми освіти” (Кропивницький, 2017), ,,Інформація, комунікація і 
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управління знаннями в глобалізованому світі” (Київ, 2018), ,,Сучасна освіта – 

доступність, якість, визнання” (Краматорськ, 2018), ,,Scientific developments: 

yesterday, today, tomorrow” (Мінськ, Білорусь, 2018), ,,Психолого-педагогічні 

Челпанівські читання (у рамках фестивалю ,,Світ психології”)” (Київ, 2018), 

,,Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій” (Слов’янськ, 2017, 

2018, 2019), ,,Теоретико-прикладні аспекти сучасної педагогічної науки і 

освіти: європейський вектор” (Івано-Франківськ, 2019); Всеукраїнських: 

,,Актуальні питання сучасної науки і освіти” (Слов’янськ, 2014, 2015), ,,Зі 

стародавності в XXI століття” (Святогірськ, 2015), ,,Науково-практична 

конференція ЛНАУ” (Харків, 2016), ,,Спадщина Івана Франка у світлі 

сьогодення” (Слов’янськ, 2016), ,,Культуротворче буття людини початку XXI 

століття: естетико-культурологічний та історичний вимір” (Слов’янськ, 2016, 

2017, 2018), ,,Етико-естетична традиція у вітчизняній культурі” (Київ, 2017), 

,,Слово Шевченка: вчора, сьогодні, завтра” (Слов’янськ, 2017), ,,До 145-річчя 

від дня народження Л. Українки” (Київ – Дніпро – Слов’янськ, 2017), 

,,Перспективні напрями сучасної науки та освіти” (Слов’янськ, 2017, 2019), 

,,Феномен української нації (до ювілейних дат М. Костомарова, М. 

Драгоманова, М. Грушевського)” (Слов’янськ, 2017), ,,Інформаційні 

технології – 2018” (Київ, 2018), ,,Проблеми розвитку документально-

інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному 

середовищі” (Рівне, 2018 р.), ,,Економіко-гуманітарні проблеми сьогодення” 

(Краматорськ, 2018), ,,Науково-літературні читання” (Часів Яр, 2018), 

,,Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій” (Івано-

Франківськ, 2018), афілійований міні-EdCamp Sloviansk ,,Готуємо вчительство 

Нової української школи” (Слов’янськ, 2018), ,,Актуальні питання мистецької 

педагогіки: інноваційні та традиційні підходи викладання мистецьких 

дисциплін” (Хмельницький, 2018), ,,Профорієнтаційна робота як науково-

практична система підготовки особистості до свідомого вибору професії” 

(Івано-Франківськ, 2019), ,,Інформаційні технології в професійній діяльності” 

(Рівне, 2019). 
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Публікації. Основні положення дисертаційної праці відображено в 

46 публікаціях (із них 36 одноосібних), зокрема: 1 одноосібна монографія; 3 

розділи в колективних монографіях; 7 навчально-методичних посібників; 13 

статей в наукових фахових видання України; 6 статей в періодичних виданнях 

зарубіжних країн та виданнях, включених до міжнародних наукометричних 

баз, зокрема 2 статті в журналах, індексованих в наукометричній базі Web of 

Science; 16 публікацій апробаційного характеру та в інших виданнях. 

Кандидатська дисертація на тему „Естетико-антропологічні виміри 

музики в контексті європейської філософсько-естетичної думки” зі 

спеціальності 09.00.08 – естетика була захищена у 2010 році в спеціалізованій 

вченій раді Д 29.051.05 у Східноукраїнському національному університеті 

імені Володимира Даля (м. Луганськ). Її матеріали в тексті докторської 

дисертації не використовувалися. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, 8 додатків 

на 93 сторінках, списку використаних джерел (619 найменувань, 127 із них – 

англійською мовою), списку використаних цифрових освітніх ресурсів 

(56 найменувань). Робота містить 19 таблиць та 115 рисунків. Загальний обсяг 

дисертації – 592 сторінки, основний текст викладено на 385 сторінках 

рукопису. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КУЛЬТУРОЛОГІВ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ОНОВЛЕННЯ ОСВІТИ 

 

1.1. Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх 

культурологів в умовах цифровізації освіти  

Культурологічна освіта на сьогодні є частиною сучасного освітнього 

простору, її зміст повинен бути адекватним меті професійної підготовки 

майбутніх фахівців культурології, а отже, ґрунтуватися на загальних 

методологічних засадах, що визначають конструктивні принципи 

проектування цілісного навчального процесу. Разом з тим, освітні інновації 

останніх років вимагають переосмислення впливу загальновідомих та 

залучення закономірностей новітніх методологічних підходів. Розкриємо 

сутність основних, застосування яких, на нашу думку, є конче необхідним у 

процесі оновлення й підвищення ефективності сучасної культурологічної 

освіти, які складають методологічні засади використання цифрових 

технологій в підготовці культурологів. 

Основним методологічним напрямом у дослідженні теорії та практики 

фахової підготовки майбутніх фахівців культурології нами визначено 

системний підхід – напрям методології науки, завданням якого є розробка 

методів дослідження й конструювання складних за організацією об’єктів як 

систем. Він застосовується на всіх рівнях пізнання та діяльності, оскільки 

передбачає перехід до пояснення зовнішньої функції внутрішньою 

організацією чи внутрішнім механізмом. Основою цього підходу є принцип 

цілісності, згідно з яким всі елементи і властивості системи розглядаються у 

тісному взаємозв’язку, оскільки вони утворюють єдине ціле у процесі 

взаємодії з іншими системами і зовнішнім середовищем. При цьому ціле слід 

розуміти не як механічне поєднання різнорідних частин, а як структурно-
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організовану систему, що виконує певні функції [403]. Саме системний підхід 

значною мірою допомагає здійсненню функції систематизації, класифікації та 

упорядкування наукових знань [483, с. 789] 

У педагогіці вищої школи, як справедливо зазначає С. Сапожніков [384], 

використання системного підходу розпочинається з кінця ХХ століття. Проте 

публікації, пов’язані з педагогічними системами, з’явилися ще в 1970-ті роки: 

це наукові розвідки Ф. Корольова про можливості використання системного 

підходу в педагогічних дослідженнях [205], праці Т. Ільїної [161], 

В. Краєвського [213], Н. Кузьміної [221], І. Лернера [236], М. Скаткіна [395], 

якими досліджувалися зміст, структура і функції навчання в закладах освіти 

різних рівнів з позицій системного підходу. З того часу проблеми системного 

підходу як методологічної основи розвитку освіти активно та продуктивно 

досліджуються в працях багатьох науковців, зокрема про використання цього 

підходу в педагогічних дослідженнях йдеться у розвідках С. Гончаренка, 

В. Кушніра [113], О. Іонової [167; 171], Г. Сєрікова [389], В. Сластьоніна [396], 

Ю. Шабанова [455], Н. Яковлєвої [486] та ін.  

О. Іонова [167] стверджує, що системний підхід як спосіб наукового 

пізнання лежить у основі всіх системних досліджень і дозволяє скласти 

цілісне, інтегроване уявлення про досліджуваний об’єкт. С. Гончаренко 

розглядає системний підхід як ,,послідовність процедур для створення складно 

організованого об’єкта як системи, а також спосіб опису, пояснення, 

прогнозування поведінки таких об’єктів; дослідження складно організованих 

об’єктів як комплексу взаємопов’язаних підсистем, поєднаних загальною 

ціллю, що розкриває інтегративні властивості об’єкта як системи, а також 

зовнішні й внутрішні зв’язки; цілісне бачення складноорганізованих об’єктів 

дослідження” [113, с. 3]. Отже можна виявити певну закономірність: при 

дослідженні складноорганізованих об’єктів, що розглядаються як система, 

виникає необхідність використання системного підходу, адже лише за такої 

умови метод дослідження буде адекватний його предмету. 
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Основні системні принципи – цілісності; структурованості 

(упорядкованості); взаємозалежності системи й середовища; ієрархічності; 

множинності опису, які докладно проаналізовані О. Іоновою [171, с. 26 – 27], 

були враховані під час проектування й реалізації системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій. Так, принцип цілісності дозволив визначити професійну 

компетентність майбутніх культурологів як певну цілісність в єдності її 

компонентів; встановити місце й функції кожного компоненту, їх залежність 

один від одного; з’ясувати наявність інтегративних якостей, властивостей 

означеного педагогічного феномену, що виникають унаслідок взаємодії 

елементів. Спираючись на принцип структурованості, ключове поняття 

дослідження (професійна компетентність майбутніх культурологів) було 

розтлумачене як певна структура, що складається із декількох компонентів, 

взаємодія яких створює нову якість і нову цілісність, що доводить тісний 

взаємозв’язок системних принципів. Урахування принципу 

взаємозалежності системи й середовища дозволило з’ясувати, яким чином 

відбувається формування й розвиток професійної компетентності майбутніх 

фахівців культурології в умовах активної цифровізації культури і освіти на 

сучасному етапі розвитку суспільства, а також середовища відкритої освіти. 

Важливим є й принцип ієрархічності побудови системи, в якій наявні 

елементи вищого й нижчого рівнів, підпорядковані один іншому; ієрархічність 

з характерною супідрядністю та ранжуванням елементів є однією із основних 

рис пропонованої системи. 

Принцип множинності опису дозволив змоделювати систему 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій на основі вивчення різноманітних моделей 

культурологічної освіти (культурно-історична; культурно-антропологічна; 

культуротворча; полікультурна; діалогова) для глибокого й адекватного її 

пізнання. При цьому наголосимо, що на сьогодні в освітніх (освітньо-

професійних та освітньо-наукових) програмах підготовки культурологів 
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почасту поєднуються риси різних моделей, що доводить актуальність 

використання вказаного принципу. Відзначимо, що багатовимірність 

множинного опису враховувалась і під час аналізу й структурування змісту 

навчальної інформації, який, на влучну думку В. Борзенкова, 

підпорядковується структурно-логічному (визначення логічних зв’язків між 

поняттями й судженнями культурології, соціології, цифрової педагогіки, 

психології тощо), дидактичному (співвідношення словесного й наочного, 

абстрактного й конкретного, традиційного та інноваційного) і компонентному 

(врахування когнітивних загальнонаукових, культурологічних, 

загальнопедагогічних, інформаційно-технологічних компонентів, до яких 

можна віднести факти, поняття, теорії, концепції, категорії та ін.) принципам 

[30].  

Не менш актуальним, ніж системний підхід, для формування системи 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій є культурологічний підхід, сутність якого, як влучно зазначає 

В. Гриньова, пов’язана з принципом культуровідповідності, тобто тісного 

зв’язку освіти і культури: педагогіка як частина культури вбачає своє головне 

завдання в прилученні дитини до культурної спадщини соціуму й у включенні 

її в культурне середовище, а головна ідея освіти з позицій 

культуроутворювальної функції полягає у виконанні місії виховання людини 

культури, а через неї – у збереженні, відродженні й подальшому розвитку 

самої культури ([116; 117]). Втілення культурологічного підходу вбачаємо в 

заглибленні педагогіки в контекст культури, усвідомленні внутрішньої єдності 

освіти й культури, в загальній спрямованості освітньої діяльності на людину 

як суб’єкт культури, на цілісний розвиток особистісної культури майбутнього 

фахівця, що набуває особливої актуальності в підготовці культурологів.  

Етимологія самого поняття ,,культурологія” (від cultura і logos), що 

включає два основних значення – знання про культуру та теорію культури, 

дозволяє визначити головні напрями використання культурологічного підходу 

в педагогіці, розглядаючи культуру і як джерело цілісної освіти (змісту), і як 
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метод її дослідження та проектування. В. Руденко вказує на такі важливі 

культурологічні аспекти, які необхідно враховувати при дослідженні 

педагогічних процесів: науки про культуру є інтегративними; галузь 

культурологічного знання досить розвинена, при цьому культурологічні 

узагальнення включають філософський і загальнонауковий, теоретичний і 

емпіричний рівень; сукупність наук про культуру розглядається як 

методологічна основа, джерело, метод дослідження і проектування змісту 

[377].  

Ми погоджуємося з О. Хижною, яка розуміє під кільтурологічним 

підходом сукупність теоретико-методологічних положень та організаційно-

педагогічних заходів, спрямованих на створення умов для освоєння і 

трансляції художньо-педагогічних цінностей та технологій, які забезпечують 

професійну самореалізацію особистості в рамках конкретної історичної епохи 

та культури [440], оскільки це є надзвичайно важливим у формуванні 

професійної компетентності майбутніх культурологів. 

В умовах вищої школи саме культурологічний підхід стає чинником 

цілісності, що об’єднує професійні та особистісні компоненти розвитку 

майбутніх фахівців. Він широко використовується у концепціях 

гуманітаризації вищої освіти (В. Андрущенко [119], В. Гриньова [117], 

Л. Губерський [119], І. Зязюн [159], В. Кремень [217], М. Михальченко [119], 

М. Роганова [373], В. Руденко [377], О. Рудницька [378], Ю. Сенько [388], 

О. Хижна [440], Є. Шиянов [469], О. Щолокова [481] та ін.), його реалізація 

передбачає оволодіння студентами гуманітарною культурою, що, як вказує 

Є. Шиянов, є оптимальною сукупністю загальнолюдських ідей і цінностей, 

професійно-гуманістичних орієнтацій і якостей особистості, універсальних 

способів пізнання і творчих дій [469, с. 82]. При цьому науковець наполягає, 

що на відміну від класичної ,,людини освіченої”, підготовку якої обмежено 

засвоєнням досягнень цивілізації, необхідних для майбутньої професійної 

діяльності, ,,людина культури” поєднує як професійні, так і особистісні якості 

– два тісно взаємопов’язані боки освіти. Для вищої школи вони визначають 
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головну її мету, спрямовану на розвиток і саморозвиток цілісної людини 

культури як професійно компетентної, вільної, гуманної, духовної, творчої 

особистості [там само]. 

Освіта в контексті культури розглядається науковцями у різних планах, 

як-от: феномен культури; засіб досягнення культури; частина культури, її 

підсистема; відносно незалежна система, ізоморфна культурі; результат 

культури; мета культури у вигляді зразка культури (ідеалу) – освіта людини 

культури; цінність з точки зору суб’єктів культури (особистості, суспільства, 

держави); вид культурної діяльності (гуманітарний); культурний процес 

(суб’єктність); культурний зміст (артефакти, цінності, сенси); культурні 

компоненти (духовний, соціальний, технологічний); культурні сенси 

(когнітивний, ціннісний, регулятивний); культурне середовище (інтеграція); 

культурні засоби (підтримка, мотивація, діалог, співпраця, рефлексія); 

культурні основи (прояви) особистості (суб’єктність – свобода, 

індивідуальність, творчість); культурні особистісні процеси (саморозвиток, 

самовизначення, самоактуалізація, сенсопошук, сенсоосвіта). Як вважає 

В. Руденко, наведені культурологічні характеристики дають можливість 

цілісно реконструювати освіту в контексті культури з урахуванням самих 

різних її компонентів [377, с. 150 – 151]. 

На доцільності й необхідності застосування культурологічного підходу 

в оновленні й модернізації змісту освіти наголошують М. Галицька та 

С. Сисоєва, якими засвідчено формування нового наукового напряму – 

культурології освіти, що наразі формується на стику філософії освіти, 

культурології, культурної психології і інноваційної педагогіки і має на меті 

вивчення всього комплексу культурних проблем освіти та системно 

інтерпретує освіту як культурний феномен [224]. Культурний процес як 

фактор оптимізації системи освіти розглянуто в дослідженні І. Бушман 

,,Система освіти як засіб модернізації української  культури” [37]. 

Ідею єдності освіти й культури обґрунтовує О. Смолинська, 

розглядаючи культурно-освітній простір педагогічного університету як 
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феномен педагогічної теорії та практики. На перетині спільних положень 

філософії, культурології, соціології, психології, педагогіки та менеджменту 

дослідницею надано визначення поняття ,,культурно-освітній простір 

педагогічного університету” як особливий тип локального хронотопу, що 

виник внаслідок діяльності індивідуальних (викладачів, студентів, 

управлінців) і колективних (університету) суб’єктів з освоєння ціннісно 

зорієнтованої прикладної та символічно-знакової професійно-педагогічної 

дійсності, своєю чергою, зумовлює параметри як цієї дійсності, так і 

активності суб’єктів щодо її освоєння та організації [401]. 

Культуровідповідність розглядається О. Смолинською як провідний принцип 

організації культурно-освітнього простору педагогічного університету, що 

надзвичайно актуально в сучасних умовах розвитку вищої освіти. 

Культурологічний підхід значно розширює дослідницькі і прикладні 

межі, сприяє розробці панорамного, багатовимірного погляду і 

полісистемного пояснення всієї сутності культурних проблем, цінностей, 

компонентів сучасної освіти. Культурологічний підхід стимулює розуміння 

еволюції освітньої сфери як культурного феномена, що відповідає тенденціям 

і динаміці сучасної соціокультурної ситуації. Він розширює межі 

проектування, допомагає суб’єктам освітньої діяльності визначати 

інноваційні, якісні, ціннісні завдання, стимулює прийняття масштабних, 

творчих рішень і як методологічний засіб обумовлює пріоритетність 

культуроцентриського розгляду більшості явищ людського буття. 

Вважаємо, що впровадження цифрових технологій в систему 

професійної підготовки майбутніх культурологів на основі культурологічного 

підходу дозволить внести зміни у її (підготовки) зміст, оновити її у напрямах 

людинотворчості, культуровідповідності, нестандартності, реалізувати весь 

культурний та особистий творчий потенціал кожного студента. Не просто 

,,трансляція” програмної культурологічної інформації, що веде до 

формального стереотипного ,,окультурювання”, а створення нових форм 

освоєння культурних здобутків стає одним із домінуючих завдань системи 
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формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій. 

Актуальними під час моделювання системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій 

виявилися й деякі положення синергетичного підходу, ключовим поняттям 

якого є поняття ,,синергетики”, запропоноване Г. Хакеном (Н. Haken) [437]. 

Саме цим вченим було доведено так званий адитивний ефект, що виникає при 

утворенні структури із погодженої взаємодії частин, коли ціле більше від суми 

частин. На думку Г. Хакена, феномени синергетики виявляються у сукупному 

колективному ефекті взаємодії великого числа підсистем, що приводять до 

утворення стійки структур і самоорганізації у складних системах [437]. 

Загалом синергетика, як зазначено в енциклопедії освіти, – це наука про 

взаємодію в системах різної природи, що охоплює теорію самоорганізації 

складних систем і міждисциплінарний підхід на основі співробітництва 

спеціалістів різних галузей [142, с. 499]. Науковці почасту розглядають 

синергетичний підхід у єдності з системним (С. Вітвицька [52], О. Іонова [167], 

М. Каган [176] та ін.).  

О. Іонова відзначає інтегруючий характер синергетики, яка об’єднує 

спільними ідеями та закономірностями різні наукові галузі (філософію, 

природничо-математичні, соціальні науки, психологію, педагогіку тощо) і 

спрямована на вивчення універсальних закономірностей еволюції природи, 

суспільства й людини [171]. 

Використання синергетичного підходу в педагогічній науці зумовлено 

розумінням того, що процес розвитку змодельованої системи не може бути 

нав’язаним та одновекторним, необхідно враховувати тенденції саморозвитку 

системи, а також протікання процесів самоорганізації, які відбуваються 

шляхом перебудови існуючих та утворення нових зв’язків між елементами 

системи. Тож будь-яка складноорганізована система має не одиничний 

(окремий) шлях розвитку, а безліч власних, таких, що відповідають природі 

цієї системи. 
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Як влучно вказує В. Андрєєв, педагогічна синергетика є галуззю 

педагогічного знання, що базується на законах і закономірностях синергетики, 

тобто законах і закономірностях самоорганізації й саморозвитку педагогічних 

(освітньо-виховних) систем. Саме тому розроблення й розвиток педагогічних 

систем розглядається передусім із позиції їх ,,відкритості”, співтворчості й 

орієнтації на саморозвиток [6]. 

Поділяємо й позицію О. Ворожбитової, на думку якої педагогічна 

синергетика є синтезом багато-факторних взаємодій у зустрічних процесах 

виховання й самовиховання, освіти й самоосвіти, навчання й самонавчання, 

що матеріалізуються в особистості тих, хто навчається [55]. 

Ідеї синергетики наразі увійшли до філософії освіти, що надає 

теоретичне обґрунтування й осмислення затвердженню синергетичних ідей в 

педагогічному просторі (М. Каган [176], В. Лутай [248] та ін.), а також сприяє 

розробленню педагогічних теорій і концепцій, серед яких назвемо системно-

синергетичну теорію виховання М. Таланчука [418], а також концепцію 

педагогічної самоорганізації С. Кульневича [222] тощо. Ідеї синергетики 

відбиваються й у реформуванні вітчизняної шкільної освіти, в побудові 

Концепції Нової української школи (включення ідей міжпредметних зв’язків 

та інтеграції навчальних дисциплін, ідей самоорганізації в навчання школярів, 

гуманітаризація природничо-наукових дисциплін). 

Що стосується застосування синергетичного підходу в сучасній 

педагогічній теорії та практиці, відзначимо низку ключових наукових 

положень, які сформульовані й проаналізовані О. Іоновою: 

 складні педагогічні системи й особистість як основну ланку цих 

систем можна вважати синергетичними системами, тобто відкритими, 

нелінійними, нерівноважними; 

 функціонування й розвиток педагогічних систем мають будуватись 

на основі механізмів і процесів самоорганізації й саморозвитку; 
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 для педагогічних систем, як правило, існує декілька альтернативних 

шляхів розвитку, при цьому треба виявляти й обирати оптимальний шлях 

розвитку педагогічної системи, визначати потенційні можливі шляхи її 

еволюції, ініціювати можливі шляхи її саморозвитку [171]. 

Отже, синергетичний підхід надає можливості для опису багатьох 

педагогічних явищ, зокрема міждисциплінарних та інтегрованих систем; для 

переосмислення подальшого розвитку кожної педагогічної системи; для 

проектування змісту освіти, спрямованого на саморозвиток і самоорганізацію 

особистості, що набуває особливої актуальності в пошуку ефективних шляхів 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій. 

Значущим для дослідження процесу професійної підготовки 

культурологів з використанням цифрових технологій виявився й аксіологічний 

(ціннісний) підхід. Особливо значущою для нашого дослідження є думка 

П. Сорокіна про те, що основою і фундаментом усякої культури є цінність: 

,,Кожна культура є не просто конгломератом різноманітних явищ, котрі 

співіснують, однак ніяк між собою не пов’язані, а це – є єдність чи 

індивідуальність, всі складові частини якої пронизані одним основоположним 

принципом і виражають одну і головну цінність ...” [407, с. 429].  

Найважливіші людські цінності створюють своєрідну ,,систему 

координат” – систему ціннісних орієнтацій. До цінностей неможливо 

прилучитися, їх треба створити самостійно, відтворюючи в собі та 

відновлюючи кожного разу в кожній ціннісній ситуації заново, переборюючи 

відчуження слабкості, боягузтва та невіри. Дана думка дуже важлива для 

дослідження процесів професійної підготовки культурологів, тому що вона 

дозволяє визначити у якості вихідних ідею цінності як основи будь-якої 

культури та ідею світу людини як світу цінностей, також розглядати освіту як 

процес формування ціннісного відношення особистості до самої себе, до 

оточуючого світу, до культури і суспільства (Т. Вінник [16]).  



63 

 

Ключовими поняттями аксіологічного підходу є наступні: поняття 

,,цінність”, яка, за визначенням В. Тугарінова, ,,є суттю тих явищ природи і 

суспільства, що виступають благом життя і культури людей певного 

суспільства або класу як дійсність або ідеал” [425, с. 3]; “ціннісні орієнтації” 

як система цінностей, що виражається у здатності суб’єкта до цілісного 

переживання, усвідомлення явища або предмета та здатності до здійснення 

вибіркової оцінної діяльності [386]. Названі поняття займають важливе місце 

у структурі професійної компетентності майбутніх культурологів. 

В останні роки науковці-педагоги (В. Огнев’юк [311], О. Отич [326], 

О. Рудницька [379; 378], В. Сластьонін [397], О. Сухомлинська [416] та ін. ) 

все частіше звертають увагу на аксіологічний підхід, оскільки педагогічні 

явища з точки зору аксіологічного підходу розглядаються й оцінюються з 

позиції їх відповідності визначеній у суспільстві системі цінностей та 

можливостей майбутнього фахівця впроваджувати ці цінності в освіту. На 

думку В. Сластьоніна, аксіологічний підхід виконує роль своєрідного ,,містка” 

між теорією та практикою. З одного боку, він надає можливість вивчати різні 

явища і події з точки зору закладених у них можливостей щодо задоволення 

актуальних потреб людей, а з іншого – розв’язувати завдання подальшої 

гуманізації суспільства. [397, с. 162]. 

Втілення аксіологічного підходу в сучасну педагогічну практику, вважає 

О. Сухомлинська, передбачає, що педагогічна ідеологія має будуватися на 

життєстверджувальному позитивному змісті, а не на критиці й негативі явищ 

навколишньої світу; педагогічний процес має являти собою цілісне поєднання 

процесів навчання та виховання, які ґрунтуються на єдиних підходах і 

характеризується єдиною стратегією розвитку; систему педагогічних впливів 

на молодь треба здійснювати не стільки за допомогою використання ідей 

загальносвітової значущості, перебудови світу, скільки через залучення 

педагога до внутрішнього світу кожної особистості, виявлення ним прагнення 

зрозуміти її та допомогти зорієнтуватися в існуючій реальності; оскільки для 

молоді велике значення мають цінності молодіжної субкультури, доцільно 
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педагогізувати їх, активно включаючи в навчально-виховний процес [416, с. 26 

– 27]. 

В. Огнев’юк, розглядаючи світоглядно-методологічний аспект освіти в 

системі цінностей сталого людського розвитку, відзначає, що сучасна освіта 

постає як ціннісний соціальний інститут, власна внутрішня система цінностей 

якого значним чином впливає на подальше формування нової системи 

суспільних цінностей [311, с. 6]. Вибір провідних для навчально-виховної 

діяльності цінностей має суттєве стратегічне значення для подальшого 

розвитку суспільства. 

В. Сластьоніним проаналізовано два основні шляхи інтеріоризації 

суспільно значущих цінностей. Перший із них передбачає здійснення цього 

процесу під впливом стихійних чи спеціально організованих умов, котрі 

викликають у людини деякі ситуативні спонукання. У даному випадку 

систематична активізація цих спонукань дозволяє їх перетворити у сталі 

мотиваційні структури особистості. Другий із запропонованих дослідником 

шляхів забезпечення інтеріоризації цінностей вимагає пред’явлення їх молоді 

,,в готовому вигляді”. У цьому разі від педагога вимагається забезпечити 

розвиток відповідної мотивації в молодих людей та стимулювати їх до прояву 

активних зусиль у переведенні цих цінностей на рівень власних життєвих 

пріоритетів [397, с. 266 – 267]. Зрозуміло, що оптимальним варіантом 

педагогічної взаємодії є такий, який передбачає комплексне використання 

обох визначених шляхів забезпечення інтеріоризації молоддю соціально 

значущих цінностей. 

Акцентуючи значення аксіологічного підходу в професійній освіті, слід 

зазначити, що він виступає концептуальним підґрунтям для подальшого 

розвитку культурологічної освіти, даючи можливість визначати стратегії 

реалізації різноманітних культурно-педагогічних явищ і процесів з позиції 

введення певних ціннісних орієнтирів. Кожна особистість повинна мати 

власну систему ціннісних орієнтирів, у якій оптимальним чином 

враховувалися б її індивідуальні потреби й інтереси, і така система повинна 
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бути результатом, насамперед, її власних внутрішніх зусиль. Проте через 

використання різноманітних педагогічних засобів необхідно цілеспрямовано 

впливати на формування індивідуальних цінностей кожної молодої особи 

таким чином, щоб цінності набули соціально значущого характеру. 

Реалізація аксіологічного підходу в професійній підготовці майбутніх 

культурологів передбачає перенесення акцентів з викладання конкретної 

системи знань, на що традиційно зверталася увага педагогів, на озброєння 

майбутніх фахівців певними ціннісними орієнтирами, котрі мають 

забезпечувати загальну соціально значущу спрямованість їхньої активності в 

усіх сферах життєдіяльності, зокрема у професійній. Цих позицій 

додержуються вітчизняні вчені В. Дряпіка [136], О. Олексюк [312], О. Отич 

[326], О. Рудницька [379], Н. Свещинська [386] та ін., які впроваджують 

аксіологічні ідеї в мистецьку, зокрема музично-педагогічну освіту. У цьому 

сенсі впровадження аксіологічного підходу актуалізовано взаємодією із 

компетентнісним та діяльнісним підходами. 

Особистісний підхід як один із ключових методологічних принципів 

організації педагогічного процесу, орієнтованих на розвиток особистості учня 

як мету, суб’єкт та ефективний результат, набуває особливої актуальності у 

підготовці майбутніх фахівців культурології як представників мистецької 

освітньої галузі. Цей підхід затверджує унікальність творчої особистості, 

основну мету навчання вбачає у її вільному розвиткові, акцентуючи передусім 

соціальний бік (світогляд, потреби, інтереси, ідеали, етичні якості тощо) та 

дозволяє створити умови для розвитку, саморозвитку й самореалізації 

особистості (С. Гончаренко [112, с. 243]). В умовах особистісного підходу 

важливо усвідомити сутність ключового поняття ,,особистості”. У філософії 

його визначають як один із аспектів внутрішнього світу людини, що 

характеризується унікальністю й відкритістю, реалізується в самопізнанні та 

самотворенні людини та об’єктивується в артефактах культури [433, с. 457]; у 

психології та педагогічній науці – як певне поєднання психічних властивостей, 

рис темпераменту й характеру, здібностей, особливостей психічних процесів 
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(відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, увага, емоційно-вольова 

сфера) [326, с. 71; 330, с. 42].  

Особистісний підхід, як зазначають О. Попова та А. Губа, це сукупність 

концептуальних уявлень, принципів, цільових установок, орієнтацій, 

методико-психодіагностичних та психолого-педагогічних засобів, які 

сприяють більш глибокому й повному баченню, розумінню особистості учня 

(вихованця) і на цій основі – її гармонійному розвитку [294]. Особистісний 

підхід є парадигмальною основою особистісно-орієнтованого освітнього 

простору, зокрема розроблення технологій особистісно орієнтованого 

навчання (О. Пєхота [334], І. Якиманіська [485] та ін.), що виходять із 

розуміння індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної людини, 

вимагають забезпечення розвитку і саморозвитку особистості, виявлення її 

індивідуального неповторного суб’єктного досвіду, здібностей, інтересів, 

ціннісних орієнтацій, можливостей реалізувати себе в пізнанні, навчальній 

діяльності, поведінці (В. Лозова [244, с. 293]) 

Використання принципових положень особистісного підходу в побудові 

й реалізації системи професійної підготовки майбутніх культурологів 

засобами цифрових технологій дозволило врахувати специфіку їхньої 

майбутньої мистецько-творчої професії (емоційність, артистизм, 

комунікативність, сугестивність, вольові та організаційні якості як 

суб’єктивно-типологічні особливості майбутніх культурологів); забезпечило 

застосування об’єктивних методів психолого-педагогічного дослідження для 

ефективного розуміння специфічних рис особистості досліджуваних і 

педагогічного керування подальшим професійним розвитком. 

Реалізація особистісного потенціалу учнів (студентів) можлива лише в 

умовах їхньої діяльності, саме в такий спосіб досягається необхідна цілісність 

у формуванні будь-якої якості особистості, у виборі та запровадженні 

технологій, форм, методів та засобів експериментальної роботи, на що 

справедливо вказують науковці О. Леонтьєв [235], В. Лозова [244], 
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А. Хуторський [444] та ін. Це доводить методологічну значущість діяльнісного 

підходу та доцільність його використання в комплексі з особистісним. 

О. Леонтьєв, якому належить особливий внесок у розроблення 

діяльнісного підходу, стверджував, що саме діяльність виступає вирішальним 

фактором розвитку й реалізації особистості, одним з головних параметрів її 

структури; дійсна основа особистості людини лежить не в її природних 

задатках, не в набутих навичках, знаннях та вміннях, у тому числі й 

професійних, а в тій системі діяльностей, що реалізуються цими знаннями та 

вміннями [235, с. 142]. 

Ключовим поняттям вказаного підходу є дефініція ,,діяльності”. В 

українському педагогічному словнику визначено суть поняття, що полягає у 

ставленні суб’єкта як суспільної істоти до зовнішньої дійсності, що 

опосередковується процесом її перетворення і змінення. Діяльність людини 

має складну структуру, до якої входять такі складники, як: потреби, мотиви, 

цілі, завдання, дії та операції, що знаходяться в постійних взаємозв’язках і 

трансформаціях [112, с. 98]. На сьогодні в межах діяльнісного підходу 

актуалізується поняття ,,активності” як риси особистості, котра знаходить 

вияв у позитивному ставленні до діяльності та її результатів, готовності, 

прагненні до самостійної діяльності, якості її здійснення, виборі оптимальних 

шляхів для досягнення поставленої мети [244, с. 15]. Активність виявляється 

саме в діяльності, вимагає ініціативності, самостійності, відповідальності 

особистості тощо. Крім того, для нашого дослідження важливим є виділення 

потенційної активності як прагнення, психологічної готовності до діяльності 

та реальної активності як реалізованої готовності, внаслідок якої досягнуто 

мету [244]. 

Реформування сучасної системи освіти України пов’язано з вимогою 

результативності освітньої діяльності, з переорієнтацією зі знаннєвої 

парадигми на компетентнісну, тобто переходом від набуття знань до 

справжнього розвитку вмінь, отже з актуалізацією діяльнісного підходу. 

Наразі діяльнісний підхід можна розглядати як спрямованість освітнього 
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процесу на розвиток ключових компетентностей та наскрізних умінь 

особистості; застосування теоретичних знань на практиці; формування 

здібностей до самоосвіти й командної роботи; успішна інтеграція в соціумі та 

професійна самореалізація [129]. 

Реалізація принципів діяльнісного підходів в експериментальному 

дослідженні професійної підготовки майбутніх культурологів визначаються 

цілісним уявленням про особистість майбутнього фахівця та структуру його 

діяльності, що надає можливість сформувати мету експериментального 

дослідження, визначити шляхи її досягнення, розробити форми й методи 

організації різних видів діяльності в ході педагогічного експерименту та ін. 

Ще одним важливим підґрунтям професійної підготовки майбутніх 

фахівців культурології, тісно поєднаним із особистісним підходом став 

ресурсний підхід. Як справедливо зазначають науковці (Б. Гершунський [109], 

Н. Кабусь [174], В. Лозова [243], С. Микитюк [267] та ін.) цей підхід набуває 

поширення в галузі педагогічних досліджень, оскільки увага до розвитку й 

саморозвитку особистості, характерна для педагогічної науки останніх 

десятиліть, вимагає врахування в освітньому процесі ресурсів, тобто 

сукупності об’єктивно існуючих умов, засобів, необхідних для реалізації 

конкретних технологій, методів, форм, прийомів, які забезпечують 

ефективність навчання, виховання, саморозвитку особистості [174]. У свою 

чергу, ресурсний підхід визначається як сукупність технологій, способів, 

прийомів забезпечення виявлення й використання ресурсів і розвитку 

потенціалів особистості з метою підвищення ефективності різних видів її 

діяльності, організації спілкування та стимулювання суб’єкта до 

самореалізації (В. Лозова, С. Микитюк [243]). 

Ресурсний підхід у педагогіці пов’язують передусім із розвитком 

особистості та розглядають його досить широко, виокремлюючи різні види 

ресурсів розвитку особистості:  
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 зовнішні, пов’язані із середовищем, оточенням, що не залежіть від 

суб’єктів освітнього процесу (матеріально-технічні, інформаційні, 

психологічні, організаційно-управлінські, освітні); 

 внутрішні, суб’єктивні можливості, резерви, які відображають 

спрямованість особистості, її здібності, досвід, рівень свідомості, 

інтелектуального, емоційно-вольового розвитку, готовність до діяльності, 

спілкування, прагнення до вдосконалення, стан здоров’я), і виступають 

основним джерелом особистісного розвитку [243, с. 167]. 

Повністю поділяємо думку С. Микитюка щодо доцільності 

використання ресурсного підходу в підготовці майбутнього вчителя, оскільки 

він спрямований на глибоке пізнання людиною себе, власних потенційних 

можливостей, реалізація яких задовольняє прагнення людини до максимально 

повної самореалізації в професії [267]. Науковець виокремлює фізіологічний 

та психологічний ресурси, які є базовими у підготовці майбутніх учителів, 

через розвиток яких, із врахуванням особливостей діяльності фахівців, 

відбувається їхня професійна та особистісна реалізація. 

Реалізацію ресурсного підходу в процесі впровадження системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій вбачаємо в двох аспектах. По-перше, в загальному плані 

йдеться про увагу до внутрішніх ресурсів розвитку особистості майбутніх 

культурологів (як фізіологічних, пов’язаних із розвитком вмінь керувати 

психоемоційним станом, покращенням рефлексії взаємовідношень з іншими 

людьми, так і психологічних, зокрема з формуванням готовності до 

професійної діяльності, емоційно-вольовим розвитком, прагненням до 

самовдосконалення). По-друге, йдеться про вдосконалення зовнішніх ресурсів 

професійної підготовки майбутніх фахівців культурології, оновлення освітніх 

ресурсів, зокрема розроблення, апробацію та впровадження електронного 

навчального посібника та електронних засобів ,,малих форм” (інтерактивних 

плакатів, презентацій, інфографіки тощо), введення до навчальної та робочої 
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програми навчальної дисципліни „Методика навчання культурології” для 

ступеня вищої освіти „бакалавр” спеціальності 034 Культурологія додаткових 

модулів і тем, пов’язаних із використанням цифрових технологій, введення 

спецкурсу та ін. 

Вивчення процесів упровадження цифрових технологій у професійну 

підготовку фахівців неможливо без урахування специфіки інформаційного 

підходу, що передусім пов’язано із загальноцивілізаційним процесом 

формування глобального інформаційного суспільства. Як вказує К. Колін, 

сучасна наука запроваджує ,,новий інформаційний принцип пізнання 

реальності” [197, с. 75], сучасну інформаційну парадигму науковець пов’язує 

із зростанням значення і кількості інформації, розвитком інформаційних 

ресурсів, інформаційних продуктів та ін. [там само]. О. Рубанець, аналізуючи 

з позиції філософії парадигмальні зміни в постнекласичній науці, відзначає 

створення нових напрямів, серед яких інтелектуальний аналіз інформації, а 

також на світоглядні, аксіологічні методологічні перспективи інформаційного 

підходу [376], що призводить до трансдисциплінарної (або 

кросдисциплінарної) методології сучасної науки, основу якої, на думку 

вченого, складають системний підхід, синергетична й інформаційні 

парадигми. 

На акутальність інформаційного підходу вказує й С. Литвинова, 

пов’язуючи його із забезпеченням функціонування хмаро орієнтованого 

навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу [238]. 

Загалом інформаційний підхід сформувався в другій половині XX ст. та 

став одним із загальнонаукових підходів, який сконцентрований на вивченні 

та використанні всіх видів інформації, на інформаційному аспекті будь-яких 

явищ. У центрі цього підходу – поняття інформації (від лат. іпformatio – 

пояснення, викладення, повідомлення). В Законі України ,,Про інформацію” 

це поняття визначено як ,,будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 

збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді” 

[152]. 
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З поглибленням процесів інформатизації суспільства дедалі більшого 

значення набуває інформаційний аспект взаємодії людини з технікою. Саме 

тому використання інформаційного підходу виявляється плідним у галузі наук 

про суспільство – в соціології, демографії, соціальній психології, теорії засобів 

масової інформації, культурології, мистецтвознавстві, а також педагогіці. Без 

сумніву, першорядне значення, як справедливо вказано в науковій праці 

М. Ващекина та Ю. Абрамова, інформаційний підхід має для інформатики як 

теорії наукової інформації і науково-інформаційної діяльності, він стає 

своєрідною проміжною ланкою між філософією і фундаментальними 

теоретичними методами соціальних наук [42]. 

У дослідженні процесів формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців культурології засобами цифрових технологій 

інформаційний підхід визначає інформаційне забезпечення, формування й 

функціонування цифрового освітнього середовища професійної підготовки 

майбутніх культурологів. Цей підхід належить до специфічних підходів, які 

забезпечують отримання максимально об’єктивних, точних, 

систематизованих даних про процеси та явища, а також відбивають специфіку 

сучасної інформаційної освітньої парадигми. 

Компетентнісний підхід на сьогодні набув статусу освітньої парадигми, 

оскільки саме на його підвалинах йде відбудова Нової української школи й 

відбувається оновлення системи вітчизняної вищої освіти. Для нашого 

дослідження цей підхід також є актуальним, оскільки система професійної 

підготовки майбутніх культурологів засобами цифрових технологій має бути 

реалізована у сформованій професійній компетентності фахівців.  

Теорія компетентнісного підходу докладно описана сучасними 

вітчизняними й зарубіжними науковцями (Н. Бібік [27], Т. Байбарою [12], 

М. Головань [111], В. Краєвським [214], О. Локшиною [245], О. Овчарук [306], 

О. Савченко [382], А. Хуторським [214] та ін.), ключові поняття 

,,компетентності” та ,,компетенції” чітко визначені в освітньому законодавстві 

України, зокрема в Законах України „Про вищу освіту”, „Про освіту” та 
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Концепції Нової української школи [350; 355; 300]. Тож компетентність 

розуміємо як динамічну ,,комбінацію знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти” [350]. У той самий час компетенцію 

розглядаємо як заздалегідь задану соціальну вимогу (норму) до освітньої 

підготовки учня/студента, що необхідна для його продуктивної діяльності в 

певній сфері [214]. 

Вітчизняне тлумачення поняття компетентності випливає із 

європейської педагогічної теорії, якою було сформовано й ретельно 

проаналізовано поняття ключових компетентностей (Key Competences) – тих, 

що необхідні всім громадянам для особистої реалізації та розвитку, активного 

громадянського життя, соціальної єдності та можливості працевлаштування 

[193]. Відзначимо документи OECD – міжнародної Організації економічного 

співробітництва та розвитку, якою була запроваджена міжнародна 

міждисциплінарна програма DeSeCo – Definition and Selection of Competencies: 

Theoretical and Conceptual Foundations з визначенням теоретичних й 

концептуальних основ вибору компетентностей [527; 602], а також 

,,Рекомендації 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) ,,Про 

основні компетенції для навчання протягом усього життя” (2006 р.) [370]. 

Серед ключових компетентностей на початку 2000-х було виокремлено: мовну 

компетентність (спілкування рідною та іноземними мовами), математичну, 

цифрову, соціальну і громадянську компетентності та ін. 

Поняття компетентність в європейській освітній теорії і практиці, як 

засвідчує О. Локшина на основі вивчення зарубіжних документів та наукових 

розвідок, тлумачиться як результат діяльності особистості, у певному 

контексті (приміром, у конкретній навчальній ситуації), на основі чітко 

визначених та затверджених стандартів [245]. 
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Стрімкий розвиток технологій, глобалізація та інформатизація 

суспільства впливають на перелік умінь, навичок, особистісних якостей, які 

мають забезпечити успішну професійну й життєву діяльність сучасної 

людини. Тож ключові компетентності поступово набувають нових рис. Так, 

американською компанією Battelle for Kids, під егідою якої об’єдналося понад 

200 провідних компаній світу (Adobe Systems Incorporated, Apple, Bell South 

Foundation, Cable in the Classroom, Education Networks of America, Intel 

Foundation, Microsoft Corporation, National Education Association та ін.) для 

впровадження інновацій у шкільну систему, було розроблено декілька 

документів [545; 544], у яких сформовано перелік навичок, необхідних для 

успішної професійної та життєвої реалізації в ХХІ столітті. Серед них: 

1. Навчальні та інноваційні навички (Learning and Innovation Skills), 

серед яких креативність та інноваційність (Creativity and Innovation), критичне 

мислення та уміння розв’язувати проблеми (Critical Thinking and Problem 

Solving), навички комунікації та співробітництва (Communication and 

Collaboration) 

2. Інформаційні, медіа- та ІКТ-навички (Information, Media and 

Technology Skills), передусім навички функціонального та критичного 

мислення, які забезпечуються відповідними видами грамотності (Literacy) 

3. Навички для життя й кар’єрного росту (Life and Career Skills): 

відповідальність й адаптованість (Flexibility and Adaptability), ініціативність та 

самостійність (Initiative and Self-Direction), соціальна й кроскультурна 

взаємодія (Social and Cross-Cultural Skills), продуктивність (Productivity and 

Accountability), лідерство й відповідальність (Leadership and Responsibility) 

[545]. 

Вказані навички фактично вказують на ключові компетентності ХХІ 

століття й спрямовують вектори розвитку сучасної освіти в усьому світі. 

2018 року Європейською комісією було схвалено документ – Proposal for 

a Council Recommendation on Key Competences for LifeLong Learning 2018/0008 

(NLE) – рекомендації щодо оновлення переліку ключових компетентностей 
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для навчання впродовж життя [582]. Серед ключових виокремлено вісім 

компетентностей: 

1. Грамотність (Literacy competence). 

2. Мовна компетентність(Languages competence). 

3. Математична компетентність та компетентність у науках, 

технологіях та інженерії (Mathematical competence and competence in science, 

technology and engineering). 

4. Цифрова компетентність (Digital competence). 

5. Особиста, соціальна та навчальна компетентність (Personal, social and 

learning competence). 

6. Громадянська компетентність (Civic competence). 

7. Підприємницька компетентність (Entrepreneurship competence). 

8. Компетентність культурної обізнаності та самовираження (Cultural 

awareness and expression competence) [582, с. 33 – 35]. 

Для дослідження процесів професійної підготовки майбутніх 

культурологів важливим є усвідомлення поняття професійної компетентності. 

У Законі України ,,Про державну службу” професійна компетентність 

визначена як ,,здатність особи в межах визначених за посадою повноважень 

застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні 

моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і 

обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку”. Вважаємо, що 

професійну компетентність фахівця визначають також ціннісні орієнтації, 

стійка мотивація до здійснення професійної діяльності, сформовані навички 

комунікації, здатність до розвитку й саморозвитку, прагнення до творчості. 

Відзначимо особливе значення для нашого дослідження поняття 

професійної компетентності майбутніх культурологів, зміст і структура якого 

буде розглянута у наступному підрозділі, а також дефініції цифрової 

(інформаційно-комунікаційної) компетентності, яку буде докладно 

схарактеризовано у підрозділі 2.1. 
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Отже, загальнофілософські й загальнонаукові методологічні орієнтири 

дослідження професійної компетентності майбутніх культурологів вбачаємо в 

орієнтації на такі наукові підходи:  

 системний, оскільки провідною метою дослідження є розроблення 

й експериментальна перевірка системи формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців культурології засобами цифрових 

технологій; 

 культурологічний, що забезпечує методологічне підґрунтя та 

врахування специфічних особливостей підготовки культурологів у закладах 

вищої освіти та зорієнтований на підготовку кожного фахівця як людини 

культури; 

 синергетичний, що створює умови для побудови системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів у її 

(системи) постійному розвитку й саморозвитку; 

 аксіологічний, завдяки якому акцентовано увагу на цінностях 

сучасного суспільства й освіти, які мають бути враховані в підготовці 

культурологів; 

 особистісний, орієнтований на створення освітнього середовища, в 

якому забезпечуватиметься розвиток і саморозвиток кожної особистості 

майбутніх культурологів; 

 діяльнісний, пов’язаний із активною діяльністю майбутніх 

фахівців, застосуванням набутих теоретичних знань на практиці, успішною 

інтеграцією в соціумі і професійною самореалізацією культурологів; 

 ресурсний, що забезпечує розвиток зовнішніх і внутрішніх ресурсів 

розвитку особистості майбутніх фахівців культурології; 

 інформаційний, пов’язаний зі створенням інформаційного 

забезпечення, формуванням й функціонуванням цифрового освітнього 

середовища професійної підготовки майбутніх культурологів; 
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 компетентнісний, як такий, що спрямований передусім на 

досягнення результату професійної підготовки фахівців. 

1.2. Аналіз сучасного стану розвитку культурологічної освіти в 

Україні 

Спеціальність 034 Культурологія галузі знань 03 Гуманітарні науки 

можна здобути у багатьох закладах вищої освіти України на бакалаврському 

та магістерському рівнях, при цьому для здобувачів пропонуються різні 

спеціалізації / вибіркові частини освітньої програми. 

Розглянемо особливості наявних освітніх програм спеціальності 034 

Культурологія, проаналізуємо їх із боку кваліфікації та майбутніх професій, 

що отримують здобувачі різних рівнів вищої освіти.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює 

навчання студентів за спеціальністю 034 Культурологія на філософському 

факультеті (кафедра етики, естетики і культурології, 

http://www.philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/Ethics_aesth_cult_dept/51/23/8) зі 

спеціалізаціями ,,Теоретична культурологія”, ,,Прикладна культурологія”, 

,,Українська культура” [434]. 

У Національному університеті ,,Києво-Могилянська академія” 

спеціальність ,,Культурологія” здобувається на факультеті гуманітарних наук 

(https://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fgn) на бакалаврському та 

магістерському рівнях. Особливості навчального процесу в НаУКМА 

полягають у наданні студентам можливості самостійно формувати 

індивідуальний навчальний план для отримання додаткової спеціалізації 

та/або опанування сертифікатної програми. Тож на додаток до основної 

спеціальності 034 Культурологія студенти можуть обрати одну з 

сертифікатних програм (,,Літературознавство”, ,,Мистецтвознавство”, 

,,Музеєзнавство“, ,,Релігієзнавство” та ін. на бакалаврському рівні; ,,Теорія і 

практика зв’язків з громадськістю (Public Relations)”, ,,Зелений бізнес“, 

,,Антикорупційні міждисциплінарні студії” та ін. – на магістерському) [298]. 

http://www.philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/Ethics_aesth_cult_dept/51/23/8
https://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fgn
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У Полтавському національному педагогічному університеті 

ім. В. Короленка здобувачі мають можливість здобути спеціальність 

,,Культурологія” на факультеті технологій і дизайну (кафедра культурології та 

методики викладання культурологічних дисциплін, 

http://techno.pnpu.edu.ua/kyltyrologii.php) з додатковими спеціалізаціями за 

вибором студента: ,,Організація культурно-дозвіллєвої діяльності” та 

,,Організація громадських заходів” (на бакалаврському рівні вищої освіти), 

,,Організація культурно-освітньої діяльності” та ,,Екскурсознавство” (на 

магістерському рівні) [344]. 

Державний вищий навчальний заклад ,,Ужгородський національний 

університет” здійснює підготовку майбутніх культурологів бакалаврського 

рівня (спеціалізація: ,,Історія та теорія культури”) на факультеті історії та 

міжнародних відносин. Спеціальність забезпечують викладачі кафедри 

археології, етнології та культурології 

(https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/fhistory_relati-uahistory) [426].  

Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця) 

виконує освітню програму ,,Культурологія” 

(https://www.donnu.edu.ua/uk/kulturologiya-mag/) на філологічному факультеті 

(кафедра української філології і культури) на бакалаврському рівні з 

вибірковими частинами ,,Теорія культури”, ,,Історія культури”, ,,Прикладна 

культурологія”; на магістерському рівні додається ,,Методологія наукових 

досліджень” [226]. 

У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 

підготовка культурологів здійснюється на факультеті філософії та 

суспільствознавства кафедрою культурології та філософської антропології 

(https://www.filosof.npu.edu.ua/ua/kafedry/kulturolohii-ta-filosofskoi-

antropolohii). Здобувачі мають можливість обрати одну із спеціалізацій на 

бакалаврському рівні: ,,Культурологічні практики в освіті”, ,,Теорія та історія 

культури”, ,,Менеджмент культурних проектів”. На магістерському рівні в 

залежності від вибору освітньо-наукової чи освітньо-професійної орієнтації 

http://techno.pnpu.edu.ua/kyltyrologii.php
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/fhistory_relati-uahistory
https://www.donnu.edu.ua/uk/kulturologiya-mag/
https://www.filosof.npu.edu.ua/ua/kafedry/kulturolohii-ta-filosofskoi-antropolohii
https://www.filosof.npu.edu.ua/ua/kafedry/kulturolohii-ta-filosofskoi-antropolohii
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програми пропонуються такі спеціалізації, як-от: ,,Прикладна культурологія: 

проблеми полікультурності і толерантності”, ,,Менеджмент культурної 

сфери”, ,,Постструктуралізм та постмодернізм в культурології”, 

,,Фундаментальні дослідження поліментальності культурних феноменів” 

(освітньо-наукові програми); ,,PR-технології у сфері культури”, ,,Менеджмент 

культурної діяльності”, ,,Арт-кураторство” (освітньо-професійні програми) 

[13; 253]. 

Рівненський державний гуманітарний університет пропонує здобути 

спеціальність культуролога на художньо-педагогічному факультеті, 

випусковою є кафедра культурології та музеєзнавства (http://hudped.rv.ua/pro-

nas/kafedri/kafedra-kulturologi%D1%97-ta-muzeyeznavstva/). Майбутні 

культурологи мають можливість отримати спеціалізації ,,Організація 

культурно-дозвіллєвої діяльності”, ,,Історія та теорія культури” (на 

бакалаврському рівні вищої освіти) [320; 322]. 

Вищий навчальний заклад ,,Український католицький університет” 

(м. Львів), гуманітарний факультет вибудував оригінальну освітню модель 

Artes Liberales (https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/artes-liberales/) – унікальну 

систему взаємодії трьох гуманітарних спеціальностей (,,Історія”, 

,,Культурологія”, ,,Філологія”), яка дозволяє студентам будувати власні 

міждисциплінарні траєкторії навчання. Кожна освітня програма включає 

окрім дисциплін вільного вибору студентів дисципліни спільної траєкторії 

Artes Liberales. При цьому здобувачі вищої освіти можуть не лише 

користуватися ресурсами суміжних програм, а навіть змінити обрану 

спеціальність після перших двох семестрів (в межах моделі Artes Liberales) 

[497]. 

Спеціальність 034 Культурологія в Українському католицькому 

університеті забезпечує кафедра культурології, освітня програма (рівень 

вищої освіти – бакалавр) пропонує дві спеціалізації: ,,Теорія і критика 

культури” (актуальні методології досліджень, аналіз культурних явищ і 

процесів, сучасні тенденції розвитку культури, основи культурної 

http://hudped.rv.ua/pro-nas/kafedri/kafedra-kulturologi%D1%97-ta-muzeyeznavstva/
http://hudped.rv.ua/pro-nas/kafedri/kafedra-kulturologi%D1%97-ta-muzeyeznavstva/
https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/artes-liberales/
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журналістики), ,,Економіка культури” (культурне підприємництво, креативні 

індустрії, проектний та інституційний менеджмент, міжсекторна співпраця, 

правові і фінансові основи діяльності в культурі) [225]. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича готує 

майбутніх фахівців культурології на філософсько-теологічному факультеті на 

базі кафедри культурології, релігієзнавства та теології 

(http://www.religstud.chnu.edu.ua/index.php?page=ua) [321; 323]. 

Підготовка культурологів здійснюється також: 

 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі 

Українки на факультеті культури і мистецтв, кафедрою культурології та 

хореографічного мистецтва (https://eenu.edu.ua/uk/chairs/kulturologiyi-ta-

horeografichnogo-mistectva-0) [417];  

 у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка 

на базі кафедри культурології та кіно-, телемистецтва навчально-наукового 

інституту культури і мистецтв (http://luguniv.edu.ua/?page_id=259) [187]; 

 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

(філософський факультет (http://filos.lnu.edu.ua/academics) [289]; 

 у Маріупольському державному університеті (історичний факультет, 

кафедра культурології та інформаційної діяльності 

(http://history.mdu.in.ua/index/kid/0-16); майбутні культурологи отримують 

спеціалізацію ,,Культурно-дозвіллєва діяльність” [172]. 

Національний університет ,,Острозька академія”, гуманітарний 

факультет, кафедра культурології та філософії 

(https://www.oa.edu.ua/ua/departments/humanities/human_culture/) пропонує 

опанувати спеціальність 034 Культурологія з вибірковими компонентами 

освітньої програми ,,Кіберкультура”, ,,Теорія культури” (на бакалаврському 

рівні), до яких додається ,,Культурологія і метатеатр” на магістерському рівні 

[14; 254]. 

http://www.religstud.chnu.edu.ua/index.php?page=ua
https://eenu.edu.ua/uk/chairs/kulturologiyi-ta-horeografichnogo-mistectva-0
https://eenu.edu.ua/uk/chairs/kulturologiyi-ta-horeografichnogo-mistectva-0
http://luguniv.edu.ua/?page_id=259
http://filos.lnu.edu.ua/academics
http://history.mdu.in.ua/index/kid/0-16
https://www.oa.edu.ua/ua/departments/humanities/human_culture/
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Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна в рамках 

спеціальності 034 Культурологія пропонує три освітні програми 

(http://start.karazin.ua/programs/5/3): власне ,,Культурологія”, орієнтована на 

формування в студентів професійних навичок в сферах міжкультурної 

комунікації, викладацької та науково-дослідної діяльності, адміністрування 

закладів культури і освіти, створення та реалізації культурних проектів; 

,,Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проектів” із зануренням у 

історію та теорію візуальної культури, інформаційно-комунікаційні технології 

у сфері культурних комунікацій, арт-журналістику, створення та менеджмент 

культурних проектів; ,,Урбаністичні студії” з ключовим акцентом на 

підготовці фахівців з урбаністики, поглибленому вивченні теорії та історії 

культури, урбаністичних студій тощо [315]. 

Професійною підготовкою культурологів займаються також заклади 

вищої мистецької освіти. Серед них: 

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського 

пропонує освітньо-професійну програму (на бакалаврському рівні; 

http://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Kulturologiya.pdf)) та освітньо-наукову 

програму (на магістерському рівні; http://knmau.com.ua/wp-

content/uploads/Kulturologiya-1.pdf) у галузі знань 03 Гуманітарні науки за 

спеціальністю 034 Культурологія зі спеціалізацією ,,Музична культурологія”. 

Програми розроблено кафедрою теорії та історії культури історико-

теоретичного факультету НМАУ імені П. І. Чайковського [317; 318]. 

Львівська національна академія мистецтв в межах спеціальності 034 

Культурологія надає спеціалізацію ,,Історія і теорія культури та мистецтва, 

арт-експертиза” (для майбутніх бакалаврів культурології) та 

,,Мистецтвознавство” (для культурологів-магістрів). Освітні програми 

бакалаврського і магістерського рівня підготовлені фахівцями кафедри історії 

і теорії мистецтва факультету історії та теорії мистецтв [184]. 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв здійснює 

підготовку фахівців культурології на базі кафедри культурології та 

http://start.karazin.ua/programs/5/3
http://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Kulturologiya.pdf
http://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Kulturologiya-1.pdf
http://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Kulturologiya-1.pdf
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інформаційних комунікацій Інституту практичної культурології та арт-

менеджменту (https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-praktichnoji-kulturologiji-

ta-art-menedzhmentu/kafedra-kulturologiji-ta-informatsiinyh-komunikatsii) [186]. 

Київський національний університет культури і мистецтв 

(http://www.knukim.edu.ua) пропонує в межах спеціальності ,,Культурологія” 

отримати спеціалізації: ,,Еvent-менеджер”, ,,Менеджер індустрії дозвілля”, 

,,Режисер event-проектів”. Підготовку фахівців здійснює кафедра event-

менеджменту та індустрії дозвілля факультету event-менеджменту, фешн і 

шоу-бізнесу [185]. 

В Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової 

культурологів готує кафедра теоретичної і практичної культурології, майбутні 

фахівці отримують спеціалізацію ,,Музична культурологія” 

(http://odma.edu.ua/education/students/bak/zabezpechennya/opp) [319]. 

Харківська державна академія культури, що є одним з вузів-засновників 

спеціальності ,,Культурологія” в Україні, готує майбутніх культурологів на 

факультеті культурології (http://www.ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fk/fk.html). 

Кафедрою культурології розроблено освітню програму підготовки бакалаврів 

,,Фундаментальна та прикладна культурологія” та освітню програму 

підготовки магістрів ,,Сучасні культурні дослідження” [439]. 

Отже, загальний огляд закладів вищої освіти України, які здійснюють 

професійну підготовку за спеціальністю 034 Культурологія, дозволяє дійти 

висновку, що наразі це одна із затребуваних гуманітарних спеціальностей. 

Підготовку фахівців із культурології здійснюють більше ніж 20 закладів вищої 

освіти України (зведені дані наведені в таблиці 1. 1).  

Відзначимо, що на сьогодні більшість ЗВО намагаються сформувати 

власний фокус освітньої програми підготовки культурологів, увести 

дисципліни спеціалізації / вибіркового блоку, що відповідають сучасним 

тенденціям розвитку суспільства та інноваціям у сфері культури. Про це 

свідчать спеціалізації. 

 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-praktichnoji-kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-kulturologiji-ta-informatsiinyh-komunikatsii
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-praktichnoji-kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-kulturologiji-ta-informatsiinyh-komunikatsii
http://www.knukim.edu.ua/
http://odma.edu.ua/education/students/bak/zabezpechennya/opp
http://www.ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fk/fk.html
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Таблиця 1. 1 

Заклади вищої освіти України, в яких здійснюється підготовка фахівців 

спеціальності 034 Культурологія 

 
№ 

Назва ЗВО 
Факультет, 

кафедра 

Рівень вищої 

освіти 

Спеціалізація  

(якщо є) 

1. Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка 

Філософський 

факультет, 

кафедра етики, 

естетики і 

культурології 

Бакалаврський

, 

магістерський 

,,Теоретична 

культурологія”, 

,,Прикладна 

культурологія”, 

,,Українська культура” 

2. Національний 

університет ,,Києво-

Могилянська 

академія” 

Факультет 

гуманітарних 

наук, кафедра 

культурології 

Бакалаврський  ,,Літературознавство”, 

,,Мистецтвознавство”, 

,,Музеєзнавство“, 

,,Релігієзнавство” 

Магістерський  ,,Теорія і практика 

зв’язків з громадськістю 

(Public Relations)”, 

,,Зелений бізнес“, 

,,Антикорупційні 

міждисциплінарні студії” 

3. Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет 

ім. В. Короленка 

Факультет 

технологій і 

дизайну, кафедра 

культурології та 

методики 

викладання 

культурологічних 

дисциплін 

Бакалаврський  ,,Організація культурно-

дозвіллєвої діяльності”, 

,,Організація громадських 

заходів” 

Магістерський  ,,Організація культурно-

освітньої діяльності”, 

,,Екскурсознавство” 

4. Державний вищий 

навчальний заклад 

,,Ужгородський 

національний 

університет” 

Факультет історії 

та міжнародних 

відносин, кафедра 

археології, 

етнології та 

культурології 

Бакалаврський ,,Історія та теорія 

культури” 

5. Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса 

(м. Вінниця) 

Філологічний 

факультет, 

кафедра 

української 

філології і 

культури 

Бакалаврський  ,,Теорія культури”, 

,,Історія культури”, 

,,Прикладна 

культурологія” 

Магістерський  ,,Методологія наукових 

досліджень” 

6. Національний 

педагогічний 

університет імені 

М. П. Драгоманова 

Факультет 

філософії та 

суспільствознавст

ва, кафедра 

культурології та 

філософської 

антропології 

 

Бакалаврський  ,,Культурологічні 

практики в освіті”, 

,,Теорія та історія 

культури”, ,,Менеджмент 

культурних проектів” 
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Продовження Таблиці 1. 1. 
   Магістерський  ,,Прикладна 

культурологія: проблеми 

полікультурності і 

толерантності”, 

,,Менеджмент культурної 

сфери”, 

,,Постструктуралізм та 

постмодернізм в 

культурології”, 

,,Фундаментальні 

дослідження 

поліментальності 

культурних феноменів”, 

,,PR-технології у сфері 

культури”, ,,Менеджмент 

культурної діяльності”, 

,,Арт-кураторство” 

7. Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет 

Художньо-

педагогічний 

факультет, 

кафедра 

культурології та 

музеєзнавства 

Бакалаврський ,,Організація культурно-

дозвіллєвої діяльності”, 

,,Історія та теорія 

культури” 

8. Вищий навчальний 

заклад ,,Український 

католицький 

університет” 

Гуманітарний 

факультет, 

кафедра 

культурології 

Бакалаврський ,,Теорія і критика 

культури”, ,,Економіка 

культури” 

9. Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича 

Філософсько-

теологічний 

факультет, 

кафедра 

культурології, 

релігієзнавства та 

теології 

Бакалаврський  

Магістерський 

10. Східноєвропейський 

національний 

університет імені 

Лесі Українки 

Факультет 

культури і 

мистецтв, кафедра 

культурології та 

хореографічного 

мистецтва 

Бакалаврський  

Магістерський 

11. Луганський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка 

Навчально-

науковий інститут 

культури і 

мистецтв, кафедра 

культурології та 

кіно-, 

телемистецтва  

 

Бакалаврський  

Магістерський 

 



84 

 

Продовження Таблиці 1. 1 
12. Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка 

Філософський 

факультет, 

кафедра теорії та 

історії культури 

Бакалаврський  

Магістерський 

13. Маріупольський 

державний 

університет 

Історичний 

факультет, 

кафедра 

культурології та 

інформаційної 

діяльності 

Бакалаврський ,,Культурно-дозвіллєва 

діяльність” 

14. Національний 

університет 

,,Острозька 

академія” 

Гуманітарний 

факультет, 

кафедра 

культурології та 

філософії 

Бакалаврський ,,Кіберкультура”, ,,Теорія 

культури” 

Магістерський ,,Культурологія і 

метатеатр” 

15. Харківський 

національний 

університет 

ім. В. Н. Каразіна 

Філософський 

факультет, 

кафедра теорії 

культури і 

філософії науки 

Бакалаврський ,,Культурологія”, 

,,Візуальне мистецтво та 

менеджмент культурних 

проектів”, ,,Урбаністичні 

студії” 

Магістерський  

16. Національна 

музична академія 

України імені 

П. І. Чайковського 

Історико-

теоретичний 

факультет, 

кафедра теорії та 

історії культури  

Бакалаврський ,,Музична культурологія” 

Магістерський 

17. Львівська 

національна академія 

мистецтв  

Факультет історії 

та теорії мистецтв, 

кафедра історії і 

теорії мистецтва  

Бакалаврський ,,Історія і теорія культури 

та мистецтва, арт-

експертиза” 

Магістерський ,,Мистецтвознавство” 

18. Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

Інститут 

практичної 

культурології та 

арт-менеджменту, 

кафедра 

культурології та 

інформаційних 

комунікацій  

Бакалаврський  

Магістерський 

19. Київський 

національний 

університет 

культури і мистецтв 

Факультет event-

менеджменту, 

фешн і шоу-

бізнесу, кафедра 

event-

менеджменту та 

індустрії дозвілля  

 

Бакалаврський ,,Еvent-менеджер”, 

,,Менеджер індустрії 

дозвілля”, ,,Режисер 

event-проектів” 
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Продовження Таблиці 1. 1 
20. Одеська національна 

музична академія 

імені 

А. В. Нежданової 

Фортепіанно-

теоретичний та 

вокальний 

факультет,  

кафедра 

теоретичної і 

практичної 

культурології 

Бакалаврський ,,Музична культурологія” 

21. Харківська державна 

академія культури 

Факультет 

культурології, 

кафедра 

культурології 

Бакалаврський ,,Фундаментальна та 

прикладна культурологія” 

Магістерський ,,Сучасні культурні 

дослідження” 

 

Серед спеціалізацій: 

 ,,Еvent-менеджер”, ,,Менеджер індустрії дозвілля”, ,,Режисер event-

проектів” (Київський національний університет культури і мистецтв [185]);  

 ,,Прикладна культурологія: проблеми полікультурності і 

толерантності”, ,,Постструктуралізм та постмодернізм в культурології”, 

,,Фундаментальні дослідження поліментальності культурних феноменів”, 

,,PR-технології у сфері культури”, ,,Арт-кураторство” (НПУ імені 

М. П. Драгоманова [13; 253]);  

 ,,Кіберкультура”, ,,Культурологія і метатеатр” (Національний 

університет ,,Острозька академія” [14; 254]) та ін. 

Заклади мистецької освіти завдяки вибірковим дисциплінам освітньої 

програми з культурології дозволяють зануритися у специфіку певного виду 

мистецтва: ,,Музична культурологія” (Національна музична академія України 

імені П. І. Чайковського [318; 317], Одеська національна музична академія 

імені А.В. Нежданової [319]), ,,Історія і теорія культури та мистецтва, арт-

експертиза” та ,,Мистецтвознавство” (Львівська національна академія 

мистецтв [184]). 

Загалом в більшості закладів вищої освіти спеціальність 034 

Культурологія пов’язана із опануванням основ теоретичної і прикладної 

культурології, практичних навичок організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності та громадських заходів на бакалаврському рівні, у той самий час на 
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магістерському відбувається заглиблення у теорію та історію культури, 

теоретичну й прикладну культурологію, організацію культурологічних 

досліджень. 

Опанування освітньої програми 034 Культурологія на бакалаврському 

рівні дозволяє набути освітню кваліфікацію бакалавра культурології, а також 

стажиста-дослідника з історії та теорії культури (ДВНЗ ,,Ужгородський 

національний університет” [426]), куратора культурно-мистецьких проектів з 

фаховим знанням двох іноземних мов (Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтва [186]), арт-критика, арт-експерта, викладача (Львівська 

національна академія мистецтва [184]), вчителя культурологічних дисциплін, 

історика і теоретика культури, менеджера культурних проектів (НПУ імені 

М. П. Драгоманова [13]). Кваліфікацію культуролога, організатора концертів і 

лекцій, музичного редактора, викладача мистецьких шкіл отримують 

здобувачі бакалаврського рівня вищої освіти НМАУ імені П. І. Чайковського 

[318], в Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової [319] 

до них додається кваліфікація викладача культурологічних дисциплін у різних 

закладах середньої школи, у початкових спеціалізованих мистецьких закладах.  

Здобувачі магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 034 

Культурологія отримують кваліфікацію магістра культурології та викладача 

культурології (у більшості освітніх програм), а також мистецтвознавця, 

дослідника, викладача (Львівська національна академія мистецтв [184]), 

організатора концертів і лекцій, музичного редактора, викладача закладу 

вищої освіти, науковця-дослідника (НМАУ імені П. І. Чайковського [317]). В 

залежності від спеціалізації магістри культурології НПУ імені 

М. П. Драгоманова отримують кваліфікації наукового співробітника, 

викладача культурологічних дисциплін (освітньо-наукові програми 

,,Постструктуралізм та постмодернізм в культурології” та ,,Фундаментальні 

дослідження поліментальності культурних феноменів”), до яких додаються 

кваліфікації аналітика з прикладних культурологічних питань (освітньо-

наукова програма ,,Прикладна культурологія: проблеми полікультурності і 
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толерантності”); менеджера культурної сфери (ОНП ,,Менеджмент культурної 

сфери”). Здобувачі освітньо-професійної програми ,,PR-технології у сфері 

культури” мають можливість отримати кваліфікацію консультанта-аналітика 

у сфері культури. Освітню кваліфікацію арт-куратора можна здобути, 

прослухавши відповідну ОПП [253]. 

Сфера працевлаштування сучасних культурологів досить різноманітна. 

Вона включає організаційну, аналітичну, дослідницьку діяльність у сфері 

культури (будинках культури, музеях, бібліотеках, туристичних агенціях, 

дитячих дошкільних та позашкільних закладах, професійно-технічних 

навчальних закладах), а також діяльність у громадських організаціях та ЗМІ. 

Випускники готові до здійснення таких видів діяльності, як-от: організатор 

культурно-дозвіллєвої діяльності; інструктор культурно-просвітницького 

закладу; інструктор з організаційно-масової роботи; менеджер (управитель) із 

зв’язків з громадськістю; молодший науковий співробітник (архівна справа, 

музеєзнавство, рекреалогія, туризмологія, екскурсознавство) та ін. Фахівці зі 

спеціальності 034 Культурологія можуть обіймати посади організатора 

культурно-масових заходів; екскурсовода; експерта з оцінки культурних 

цінностей та збереження культурної спадщини; консультанта зі створення 

індивідуального та колективного іміджу; наукового співробітника музею; 

організатора культурних проектів (фестивалів, виставок, конкурсів, 

міжнародного культурного співробітництва); вчителя та викладача 

культурологічних дисциплін.  

Загалом діяльність культурологів можна диференціювати за такими 

напрямами: 

 культура: організатор культурних проектів, працівник та керівник 

закладів культури, спеціаліст з охорони культурної спадщини, митний експерт 

з оцінки і атрибуції культурних цінностей, копірайтер, редактор, журналіст, 

арт-куратор, галерист, гід-екскурсовод;  
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 освіта: вчитель / викладач культурологічних дисциплін закладів 

освіти; організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, 

педагог-організатор; 

 наукова діяльність: науковий співробітник (історія та теорія 

культури, фундаментальна та прикладна культурологія, соціологія, філософія, 

політологія, релігієзнавство), мистецтвознавець та ін. 

 суспільно-політична сфера: керівник та працівник структурних 

адміністративних підрозділів з охорони культурної спадщини, фахівець з 

управління громадськими проектами та програмами, експерт з проблем 

міжнародного культурного співробітництва, менеджер грантових проектів та 

керівник соціальних програм, надання секретарських послуг та послуг 

перекладу. 

Серед перспективних напрямів наукової та практичної діяльності 

майбутніх культурологів: культурне країнознавство та регіоналістика, 

культурна історія та антропологія, соціальна культурологія та 

мистецтвознавство, медіа-культура та міжкультурні комунікації. 

За Класифікатором професій України ДК 003:2010 [296] майбутні 

випускники можуть працювати за професіями (список узагальнено за 

проаналізованими освітніми програмами): 

 1143.4 – вища посадова особа громадської організації (у галузі 

культури, освіти, благодійності, прав людини та ін.); голова (інша вища 

посадова особа) відділення громадської організації (гуманітарної, 

спеціалізованої); 

 1210.1 – директор установи (підприємства, організації) культури 

(кінотеатру, театру, кіновідеопрокату, кіностудії та ін.); 

 1229.3 – начальник управління культури;  

 1229.6 – завідувач виставки, завідувач закладу клубного типу, 

завідувач лекторію, завідувач музею, завідувач парку культури й відпочинку, 
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завідувач пересувної виставки, завідувач студії, завідувач театру, завідувач 

бібліотеки, завідувач бюро (кінопересувок, подорожей, екскурсій); 

 1229.6 – керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної 

творчості; 

 1229.7 – завідувач відділення (бібліотеки, заочного, контейнерного, 

підготовчого та ін.), завідувач трупи; 

 1234 – начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю); 

 1238 – керівник проектів та програм у сфері нематеріального 

виробництва; 

 1475.4 – менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю (з питань 

комерційної діяльності та управління);  

 1476.1 – менеджер (управитель) із реклами; 

 1492 – менеджер (управитель) у видавничій діяльності; менеджер 

(управитель) у сфері культури і відпочинку (музичне мистецтво);  

 2310 – викладач університетів та вищих навчальних закладів;  

 2320 – викладач середніх навчальних закладів;  

 2320 – викладач професійного навчально-виховного закладу; 

 2351 – вихователь-методист; 

 2352 – інспектор-методист; 

 2359.2 – інші професіонали в галузі навчання: організатор 

позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, педагог-організатор; 

методист позашкільного закладу; 

 2451.2 – ведучий програми; 

 2452.2 – керівник самодіяльного об’єднання прикладного та 

декоративного мистецтва, член колегії (художньо-експертної); 

 2453.1 – мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикладне 

мистецтво); 

 2453.1 – мистецтвознавець (музикознавство); 
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 2453.2 – член колегії (сценарної, художньо-експертної у галузі 

музикознавства);  

 2455.2 – методист культурно-освітнього закладу; 

 2431.1 – науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство); 

 2481.1 – науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство); 

 2481.2 – екскурсознавець; 

 2483.1 –науковий співробітник (рекреалогія); 

 2490.5 – фахівець з інтерв’ювання (засоби масової інформації) 

 3119 – стажист-дослідник; 

 3310 – фахівець з початкової освіти: культорганізатор дитячих 

позашкільних заходів; 

 3340 – інші фахівці в галузі освіти: інструктор культурно-

просвітницького закладу; вожатий; вихователь професійно-технічного 

навчального закладу; вихователь гуртожитку; 

 3340 – викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів; 

 3414 – екскурсовод; 

 3431 – секретар адміністративних органів: оргсекретар (асоціації, 

союзу, федерації); 

 3436 – помічник керівників: 

 3436.1 – помічник керівника підприємства (установи, організації); 

 3436.1 – референт; 

 3439 – інші технічні фахівці в галузі управління: організатор 

громадських заходів; секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-

технічної); секретар творчої спілки; інструктор з організаційно-масової 

роботи; інструктор з основної діяльності; фахівець з інтерв’ювання; 

 3472 – ведучий дискотек; 

 3473 – розпорядник танцювального вчора;   

 3474 – організатор концертів і лекцій;  
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 3474 – організатор культурно-дозвіллєвої діяльності; 

 3476 – організатори у сфері культури та мистецтва: організатор 

театралізованих народних свят та обрядів; керівник аматорського дитячого 

колективу (гуртка, студії та ін.); керівник аматорського колективу (за видами 

мистецтва); 

 4115 – секретар; секретар керівника (організації, підприємства, 

установи); 

За Національним класифікатором України ,,Класифікація видів 

економічної діяльності (КВЕД)” ДК 009:2010 (Чинний від 01.01.2012 р.) [297] 

майбутні бакалаври і магістри культурології мають бути підготовленими до 

здійснення таких видів діяльності: 

Секція М: Професійна, наукова та технічна діяльність. 

 70.21. Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю; 

 72.2. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і 

гуманітарних наук; 

 74.90. Інша професійна, наукова та технічна діяльність. 

Секція P: Освіта. 

 85.1. Дошкільна освіта;  

 85.2. Початкова освіта; 

 85.3. Середня освіта; 

 85.31. Загальна середня освіта; 

 85.42. Вища освіта; 

 85.51. Освіта у сфері спорту і відпочинку;  

 85.52. Освіта у сфері культури; 

 85.59. Інші види освіти; 

 85.6. Допоміжна діяльність у сфері освіти. 

Секція R: Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.  

 90. Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг: 

 90.01. Театральна та концертна діяльність;  
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 90.02. Діяльність щодо підтримання театральних і концертних 

заходів;  

 90.03. Індивідуальна мистецька діяльність;  

 90.04. Функціонування театральних і концертних заходів;  

 91.01. Функціонування бібліотек і архівів; 

 91.02. Функціонування музеїв; 

 91.03. Діяльність з охорони та використання пам’яток історії, споруд 

та інших пам’яток культури. 

Секція S: Надання інших видів послуг.  

 94. Діяльність громадських організацій. 

Відзначимо, що перелік дисциплін професійної підготовки бакалаврів та 

магістрів в галузі культурології досить широкий та специфічний практично 

для кожного закладу вищої освіти. Спробуємо проаналізувати освітні 

програми з метою систематизації дисциплін обов’язкового та вибіркового 

компонентів.  

До переліку обов’язкових навчальних дисциплін фахової підготовки 

культурологів бакалаврського рівня найчастіше введені наступні: ,,Філософія 

культури”, ,,Теорія та історія мистецтва”, ,,Теорія культури” (,,Вступ до теорії 

культури”, ,,Теоретичний аналіз культури”, ,,Social and Cultural Theory”), 

дисципліни, що висвітлюють культуру й мистецтво України різних часів 

(,,Традиційна культура українців”, ,,Народно-обрядовий комплекс”, ,,Народна 

художня творчість”, ,,Культура Київської Русі”, ,,Культура України другої 

половини ХІІІ – XVІІІ ст.”, ,,Історія українського мистецтва ХIХ – ХХ ст.”, 

,,Культура України ХХ – початку ХХІ ст.”) та розвиток світової культури 

різних епох (,,Давня культура”, ,,Культура Античності”, ,,Культура 

Західноєвропейського Середньовіччя”, ,,Культура народів Сходу”, ,,Культура 

Відродження”, ,,Культура Європи Нового часу”, ,,Сучасне мистецтво”). 

Дисципліни можуть бути об’єднані в загальний курс ,,Культурологія. Історія 

світової та української культури” (Львівська національна академія мистецтв 
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[184]), ,,Історія світової культури” (КНУ імені Тараса Шевченка [434]), 

,,Теорія культури”, ,,Історія світової культури”, ,,Історія української культури” 

(Полтавський педагогічний університет імені В. Короленка [344]),  ,,Історія та 

теорія світової культури”, ,,Історія української культури”, ,,Історія світової 

музичної культури” (НМАУ імені П. Чайковського [318]). Серед обов’язкових 

дисциплін також ,,Філософська антропологія”, ,,Музеєзнавство” (,,Основи 

музеєзнавства”), ,,Менеджмент в культурній сфері” (,,Менеджмент 

соціокультурної діяльності”, ,,Менеджмент культурних проєктів”), ,,Методика 

викладання культурологічних дисциплін”. 

Професійна підготовка бакалаврів-культурологів у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка [434] орієнтована на 

теоретичну й прикладну культурологію, тому перелік дисциплін вміщує дещо 

інші дисципліни: ,,Історія пластичних мистецтв”, ,,Історія української 

культури та філософії”, ,,Історія культурологічних вчень”, ,,Соціологія 

культури і мистецтва”, ,,Теоретична культурологія”, ,,Філософія культури”, 

,,Філософія і культура постмодерну” тощо. 

Майбутні бакалаври культурології, які здобувають освіту в Донецькому 

національному університеті імені Василя Стуса (м. Вінниця) серед професійно 

зорієнтованих дисциплін вивчають такі, як-от: ,,Лінгвокультурологія: теорія 

та базові поняття”, ,,Феномен етнічності в культурологічному аспекті”, 

,,Етнокультурологія: прикладні аспекти етнокультурної феноменології”, 

,,Культурологічні аспекти туристичної та екскурсійної справи”, ,, Культура 

мовлення: комунікативні аспекти екскурсійної діяльності” та ін. [226]. 

Специфічні дисципліни введені до освітньої програми 034 

Культурологія (бакалавр) Українського Католицького університету. Серед 

дисциплін загальної підготовки: ,,Риторика та мистецтво академічного 

письма”, ,,Святе Письмо: історія спасіння Старого і Нового Завітів”, 

,,Християнство: віра, богослужіння, мораль”, ,,Світові цивілізації”, ,,Україна: 

історія, культура, ментальність”, ,,Філософські тексти”; до професійної 

підготовки включено курси: ,,Історія ідей та культурних практик”, ,,Економіка 
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культури”, ,,Релігійна культура”, ,,Теорії комунікації”, ,,Місто й культура”, 

,,Культурна політика”, ,,Культурна географія”. Уведення вказаних дисциплін 

виходить із загальної місії Університету, який ,,живе східнохристиянською 

традицією і виховує провідників суспільства, професіоналів, для служіння в 

Україні та за її межами – в ім’я слави Божої, спільного блага й людської 

гідності” [225]. 

Фахова підготовка магістрів культурології зазвичай вміщує наступні 

обов’язкові дисципліни професійного циклу: ,,Сучасні теорії культури”, 

,,Культурна антропологія”, ,,Міжкультурна комунікація, ,,Соціологія 

культури”, ,,Методика викладання культурології у ВНЗ”. 

Додаються курси, специфічні для тих чи інших закладів вищої освіти, 

що напевно залежить від викладацького складу: ,,Конфлікт в 

культурологічному вимірі”, ,,Структуралізм”, ,,Герменевтика”, ,,Постмодерна 

ситуація в культурі ” (Національний університет ,,Острозька академія” [254]); 

,,Типологія та історія культурних регіонів світу: міжкультурні дослідження”, 

,,Художня культура ХХ – ХХІ ст. в умовах глобалізації”, ,,Візуальні практики 

та комунікація” (КНУ імені Тараса Шевченка [434]). У закладах професійної 

музичної освіти культурологи-магістранти зазвичай вивчають ,,Музичну 

соціологію”, ,,Музичне культурознавство”, ,,Методику викладання музично-

культурологічних дисциплін”.  

На рівні спеціалізації (вибіркової частини/вибіркових компонентів 

освітньої програми) перелік дисциплін конкретизується. Так, спеціалізація 

,,Мистецтвознавство” (Львівська національна академія мистецтв) дозволяє 

включити дисципліни ,,Історія образотворчого мистецтва та архітектури”, 

,,Історія декоративно-ужиткового мистецтва”, ,,Міфологія та іконографія”, 

,,Техніко-технологічні особливості експертизи творів мистецтва”, ,,Історія 

образотворчого мистецтва та архітектури. Мистецтво Сходу”, ,,Історія 

образотворчого мистецтва та архітектури. Мистецтво українського 

аванґарду”, ,,Історія образотворчого мистецтва та архітектури. Сучасна 

архітектура”, ,,Історія мистецтва. Сучасна сакральна архітектура: світовий 
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досвід і українська практика” (бакалаврський рівень вищої освіти), 

,,Мистецтвознавчі теорії та концепції”, ,,Художні моделі сучасного 

мистецтва” (магістерський рівень) [184]. 

Вибіркові компоненти освітньої програми ,,Культурологія” (бакалавр) 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

за додатковою спеціалізацією за вибором студента ,,Організація культурно-

дозвіллєвої діяльності” включають курси: ,,Економіка індустрії дозвілля”, 

,,Менеджмент і маркетинг у сфері культури”, ,,Основи інформаційно-

рекламної діяльності в індустрії дозвілля”, ,,Івентивний менеджмент”; за 

додатковою спеціалізацією ,,Організація громадських заходів” – ,,Правове 

забезпечення громадської діяльності”, ,,Основи проектування громадських 

заходів”, ,,Тайм-менеджмент”, ,,Фестивальна діяльність” та ін. На 

магістерському рівні дисципліни вибіркових компонентів зорієнтовані на 

методику організації та проведення дозвіллєвих заходів, питаннях культурно-

мистецької педагогіки, методики організації екскурсійної роботи тощо [344]. 

Спеціалізація ,,Музична культурологія”, що її надають культурологам на 

магістерському рівні в Національній музичній академії України імені 

П. І. Чайковського, викладається як інтегративна галузь гуманітарного знання 

і синтезує культурологію, музикознавство, мистецтвознавство, естетику, 

філософію тощо. Тому освітня програма є специфічною і в циклі обов’язкових 

компонентів (,,Мистецтво як естетичний феномен”, ,,Еволюція художніх 

стилів в мистецтві”, ,,Методологія музичної культурології (методологічний 

семінар)”, ,,Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі”, 

,,Семіотичний аналіз музичного тексту”, ,,Тенденції розвитку сучасного 

оперного театру”, ,,Українська музична культура ХХ ст.”, ,,Синтез мистецтв у 

світових культурологічних процесах: історія і сьогодення” та ін.), і в переліку 

вибіркових дисциплін, серед яких ,,Українське фортепіанне мистецтво”, 

,,Лінгвокультурологія”, ,,Музичне мислення у культурі сучасності”, 

,,Культурно-мистецька політика в Україні”, ,,Українське музичне бароко”,  

,,Музика Срібного віку” та ін. [317]. Відзначимо, що на бакалаврському рівні 
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спеціальності 034 Культурологія в НМАУ імені П. Чайковського дисципліни 

менш специфічні, окрім традиційних культурологічних курсів до обов’язкових 

введено декілька музикознавчих та музично-виконавських (,,Основи теорії 

музики”, ,,Базовий музичний інструмент”, ,,Композиторське мислення  у 

просторі європейської музичної культури” та ін.), так само й серед вибіркових 

дисциплін запропоновано ,,Історію та теорію фортепіанного мистецтва”, 

ознайомчий курс клавесину, ,,Сучасну музику: тенденції та концепти”, 

,,Мистецтво бароко в сучасній музичній культурі” [318]. 

Спеціалізації (вибіркові компоненти освітньої програми), що їх 

пропонують майбутнім культурологам на бакалаврському рівні в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка, також значно 

розширюють перелік дисциплін. Для здобувачів, які обирають ,,Прикладну 

культурологію”, викладають наступні курси: ,,Прикладна культурологія та 

візуальна антропологія”, ,, Психологічні технології роботи з персоналом в 

організаціях культури”, ,,Сучасні виставково-експозиційні практики”, 

,,Урбаністика і креативна економіка”, ,,Основи PR та рекламної діяльності” та 

ін. Спеціалізація ,,Теоретична культурологія” заглиблює студентів у 

,,Інтерсуб’єктивність культури”, ,,Соціальні практики сучасної культури”, 

,,Арт-менеджмент”, ,,Культурні дослідження символів”, ,,Філософію гендера” 

та ін. Вибірковий блок дисциплін ,,Українська культура” вміщує: 

,,Трансформація міфів в культурі”, ,,Культура слов’ян”, ,,Проблема 

національної ідентичності в українській літературі”, ,,Старослов’янська мова”, 

,,Сучасні культуротворчі процеси в Україні”, ,,Українознавча проблематика в 

культурологічних дослідженнях” [434]. 

На магістерському рівні до спеціалізації ,,Теоретична культурологія” 

додаються ,,Проблеми культурної ідентичності в сучасному світі”, ,,Економіка 

культури”, ,,Етико-культурологічні виміри ментальності”, ,,Мистецтво в 

контексті культури”; до спеціалізації ,,Українська культура” включено курси: 

,,Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів”, 

,,Проблеми глобалізму сучасного світу та України”, ,,Українська духовно-
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релігійна культура”, ,,Художня культура України в контексті європейської 

мистецької парадигми” [434]. 

Український Католицький університет, надаючи вибіркові частини 

освітньої програми з культурології ,,Теорія і критика культури” та 

,,Економіка” на бакалаврському рівні, пропонує також досить специфічні 

дисципліни за вибором студента: ,,Музична культура і критика”, ,,Візуальні 

студії”, ,,Культури спротиву і дисидентства”, ,,Культурна дипломатія”, 

,,Основи культурної журналістики”, ,,Фінансування культурних інституцій і 

проектів”, ,,Комунікаційні моделі і стратегії”, ,,Інформаційні системи 

менеджменту” та ін. [225].  

Спеціалізації (вибіркові компоненти) ,,Івент-менеджер“, ,,Менеджер 

індустрії дозвілля” та ,,Режисер івент-проектів” в межах спеціальності 034 

Культурологія, що їх пропонує Київський національний університет культури 

і мистецтв, вимагають опанування низки профільних курсів: ,,Режисуру івент-

заходів”, ,,Бізнес-івенти”, ,,Івент-менеджмент”, ,,Стартапи в сфері культури”, 

,,Продюсування”, ,,Спічрайтинг та копірайтинг”, ,,Сценічну мову”, ,,Рекламу 

та PR в соціокультурній діяльності”, ,,Геобрендинг” та ін. [185]. 

Аналіз освітніх програм спеціальності 034 Культурологія, які наразі 

пропонуються закладами вищої освіти України, довів, що лише в одному 

навчальному закладі підготовка культурологів зорієнтована на цифровий 

культурологічний контент та контекст. Це освітньо-професійна програма 

,,Культурологія” Острозької академії (бакалаврський рівень; 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/ects/info_prog/bachelor/#6347), яка має на меті не 

лише ,,загальну” підготовку спеціалістів, що володіють широкою базою 

компетентностей культурологічного знання та вмінням ефективно 

застосовувати їх в практичній діяльності, а й професійне застосування набутих 

навичок використання можливостей комп’ютерних ігор та технологій 

віртуальної реальності, навіть ведення бізнесу в умовах культурного 

розмаїття. Серед вибіркових компонентів освітньої програми – 

,,Кіберкультура” із відповідним циклом вибіркових навчальних дисциплін: 
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,,Кіберетика”, ,,Соціокультурний розвиток людства”, ,,Комп’ютерна графіка 

та проектування”, ,,Медіакультура”, ,,Філософія віртуальності”, ,,Відеогра: 

критична теорія геймплею сучасності”, ,,Філософія у пошуках себе”, 

,,Кіберантропологія”, ,,Технологія дозвілля”, ,,Кіберкультура”, ,,Естетика 

віртуального простору” [14]. 

Освітньо-професійна програма ,,Культурологія” Острозької академії 

(магістерський рівень; https://www.oa.edu.ua/ua/info/ects/info_prog/mag/#6445) 

має на меті поглиблений розвиток у студентів знань, умінь та навичок 

аналітичної, експертної, навчальної, консультативної, інформаційної, 

комунікативної, організаційно-методичної діяльності; володіння технологіями 

компетентного оцінювання кібер- і кроскультурних процесів сучасності. 

Програма орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері 

теоретичного аналізу культурних процесів, культурного менеджменту, сфері 

кіберкультури та викладання культурологічних дисциплін в усіх рівнях 

навчальних закладів [254]. Серед дисциплін вибіркового компоненту освітньої 

програми ,,Кіберкультура”: ,,Соціокультурологія”, ,,Відеогра: критична теорія 

культурного геймплею сучасності”, ,,Нові медіа”, ,,Філософія літератури”, 

,,Кіберкультура”. 

Курс ,,Сучасні інформаційні технології у сфері культури та теорія і 

практика медіакультури”, а також вибіркова дисципліна ,,Сучасні 

мультимедійні технології” уведені до плану підготовки бакалаврів 

культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

[434], але це також поодинокий приклад. 

Отже, аналіз освітніх програм спеціальності 034 Культурологія 

бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти, що пропонуються 

здобувачам в ЗВО України, дозволяє зробити наступні узагальнення: 

 професійна підготовка культурологів у ЗВО має досить 

різновекторне спрямування й залежить від загальної місії навчального 

закладу, що приводить до значної розбіжності в переліку обов’язкових 

дисциплін та різноманіття вибіркових компонентів освітніх програм; 
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 в межах спеціальності 034 Культурологія можна здобути певну 

спеціалізацію (з додатковою кваліфікацією); серед найпоширеніших: 

,,Організація культурно-дозвіллєвої діяльності”, ,,Організація громадських 

заходів”, ,,Музична культурологія”, ,,Мистецтвознавтсво”, ,,Теоретична 

культурологія” та ,,Прикладна культурологія”; 

 лише в одному закладі вищої освіти – Острозькій академії – 

здобувачам пропонується освітня програма, зорієнтована на загальну 

цифровізацію культури та актуальні тенденції її розвитку (вибірковий блок 

дисциплін ,,Кіберкультура”), яка серед результатів навчання прогнозує 

володіння цифровими технологіями та формування цифрової (інформаційно-

комунікаційної) компетентності; 

 у переліку обов’язкових та вибіркових компонентів освітніх 

програм зі спеціальності 034 Культурологія практично повністю відсутні 

дисципліни, так чи інакше пов’язані з теорією і практикою використання 

інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. 

Загалом можна відзначити, що в закладах вищої освіти України, що 

готують майбутніх культурологів, сформувалися досить різні підходи до їх 

професійної підготовки. Вектори навчання культурологів мають різну 

спрямованість через специфіку майбутньої професійної реалізації: 

культуролог має бути готовим працювати і в галузі освіти / педагогіки, і 

економічній та соціальній галузі, зокрема індустрії культурно-дозвіллєвих, 

готельних, туристичних, розважальних послуг, займатись науковою та 

науково-дослідною діяльністю в сфері гуманітарних та суспільних наук, бути 

фахівцем-викладачем закладів загальної та спеціальної мистецької освіти 

тощо. Оскільки фахівцю культурології почасту доводиться спілкуватися з 

представниками різних національностей та етнічних груп, різних культурних 

рівнів, він має володіти навичками міжкультурної комунікації, мати 

відповідну іншомовну підготовку. Як справедливо відзначають Л. Кравченко 

та М. Степаненко, культурологічна фахова діяльність охоплює практично всі 
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вікові категорії суспільства та, залежно від умов соціальної реалізації, може 

бути науковою, адміністративно-організаційною, виконавською, виробничою, 

розважальною, а також культурно-освітньою, загальноосвітньою, гуртковою, 

студійною чи будь-якою іншою педагогічною діяльністю [211].  

У своєму дослідженні ми орієнтувалися на освітні програми НПУ імені 

М. Драгоманова зі спеціалізацією ,,Менеджмент культурних проектів”; 

Комунального закладу ,,Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 

Харківської обласної ради; Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка; Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка (м. Старобільськ); Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (на бакалаврському рівні вищої освіти).  

Наразі науковці (М. Левенець [234], О. Шевнюк [461] та ін.) засвідчують 

існування декількох моделей культурологічної освіти. Серед них: культурно-

історична; культурно-антропологічна; культуротворча; полікультурна; 

діалогова. Розглянемо їх у загальному вигляді, щоб визначити найбільш 

прийнятну для нашого дослідження. 

Культурно-історична модель культурологічної освіти (І. Відт [47], 

Л. Кондрацька [201], О. Щолокова [481], Є. Ямбург [487]), як вказує 

О. Шевнюк [461], ґрунтується на ідеї відтворення у знятому вигляді форм 

історичних типів культур, ставить завдання послідовного опанування 

історично складеними узагальненими культурними формами свідомості та 

діяльності. У цій моделі представлено систему ,,культура – освіта – історія”, 

яка, на думку І. Відт змінила попередню культурну макромодель ,,наука – 

виробництво – освіта”.  

В межах культурно-історичної моделі культурологічна освіта 

вибудовується на засвоєнні культури різних історичних епох та регіонів. При 

цьому можливі різні підходи до організації змісту навчального матеріалу: 

,,вертикальне” вивчення культурно-історичних епох (за О. Щолоковою [481], 

Є. Ямбургом [487]), ,,горизонтальне” усвідомлення регіональних культур 

(Л. Кондрацька [201]). Ми погоджуємося з О. Шевнюк, яка вважає можливим 



101 

 

максимальне опанування майбутнім фахівцем множинністю історико-

культурних світів і смислів, проте на цьому шляху виникає небезпека 

непродуктивного нарощення ерудиції, навантаження значними об’ємами 

фактичної інформації [461, с. 152]. 

Культурно-антропологічна модель культурологічної освіти (В. Маслов 

[257], Г. Васянович [40; 41], Г. Дегтярьова [40], Є. Клос [40], Л. Зеліско [155], 

Л. Руденко [377], О. Шевнюк [462; 461], J. Brooks, M. Brooks [511], J. Goodland 

[553]) базується на антропологічній проблематиці культури, на значущості 

навчання в умовах саморозвитку і самоактуалізації. В контексті цієї моделі 

культурологічна освіта розглядається як процес і результат освоєння системи 

уявлень про буття людини у різних типах історичних і регіональних культур, 

що забезпечує самовизначення особистості у просторі культури [461, с. 153]. 

Культурно-антропологічна модель реалізована в концепції викладання 

культурології О. Шевнюк [462]. Авторка розглядає культурологічну освіту не 

лише як процес і результат збагачення особистості різноплановою 

інформацією про світовий культурний процес, але і як умову культурної 

самореалізації й саморозвитку студента, формування його культурної 

самосвідомості [там само]. Крім того, антропологічні культурні смисли не є 

самоцінними, а стають засобом адекватного розуміння та інтерпретації 

наявної соціокультурної ситуації. Принциповим стає завдання не формування 

культурного досвіду, а його збагачення, створення умов для розвинення його 

системності, що передбачає суб’єктність освітнього процесу і проектування 

множинності культуровідповідних технологій навчання. Культурно-

антропологічна модель культурологічної освіти, на наш погляд, є 

перспективною з погляду забезпечення нею взаємозв’язку між рівнем 

загальної культури майбутнього культуролога і рівнем гуманізації його 

професійно-педагогічної діяльності. 

Як справедливо зазначає Н. Москаленко [279], саме культурно-

антропологічний підхід на засадах синтезування культурологічного (культура 

людства) й антропологічного (культура суб’єкта) визначає провідні тенденції 



102 

 

розвитку сучасної мистецької освіти, що засвідчено в Концепції сучасної 

мистецької школи (2017) [203].  

Культуротворча модель культурологічної освіти, представлена у 

дослідженнях (І. Зязюн [158; 159], Т. Іванова [164], Л. Настенко [291], D. Best 

[507], R. Gibson [550] та ін.), базується на розумінні становлення особистості 

культуролога через формування індивідуального досвіду культуротворчої 

діяльності, через його (культуролога) самовираження в конкретних 

культурних практиках. У наукових розвідках І. Зязюна, яким вибудовано 

культурологічну освітню парадигму, три ключові позиції: наповнення 

культурологічним змістом, аксіологічним характером набування знань 

традиційної системи освіти; формування загальної та професійної культури, 

педагогічної майстерності педагога; створення культурологічного 

середовища, яке має виховувати та наповнювати культурними смислами і 

цінностями особистість [160]. 

Відзначимо, що культуротворча модель культурологічної освіти 

передбачає побудову освітнього процесу у вигляді соціокультурного 

простору, в якому особлива увага приділяється розвиткові творчості 

майбутнього фахівця, передусім у різних сферах позанавчальної культурної 

діяльності. Наразі ця модель культурологічної освіти поступово змінюється, 

оскільки принципових змін зазнають форми художньої студентської 

творчості, у відповідності до змін соціокультурного середовища. 

Полікультурна модель культурологічної освіти (Л. Голік [110], 

Л. Гончаренко, В. Кузьменко [220], Л. Хомич, Л. Султанова, Т. Шахрай [443], 

G. Backer [498], L. Beamer, I. Varmer [502], M. Push [585] та ін.), як справедливо 

зазначає О. Шевнюк, ґрунтується на тому, що основоположною якістю 

людини як суб’єкта культури є здатність до культурної ідентифікації як 

усвідомлення своєї належності до певної культури, інтеріоризації її цінностей, 

вибору і здійсненню культуровідповідного способу життя і поведінки. 

Національно-культурна ідентифікація уможливлюється лише процесом 

спілкування з іншими культурами, в якому здійснюється вільний та 
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індивідуальний вибір духовних цінностей, образу життя та мислення [461, 

с. 155]. 

Актуальність полікультурної моделі на сьогодні зростає, оскільки 

суспільство перестало бути моноідеологічним, його громадяни постійно чи 

епізодично стикаються з різними аспектами явища полікультурності 

сучасного світу. Полікультурність ґрунтується на тому, що освіта в 

поліетнічному суспільстві, з урахуванням національних розбіжностей, 

повинна містити множинність типів, моделей та ціннісних педагогічних 

орієнтацій, що будуть адекватними світосприйняттю та вимогам різних 

етнокультурних груп населення [443]. З огляду на сучасну соціально-

політичну ситуацію в Україні, що характеризується культурною, релігійною, 

мовною різновекторністю, потреба в активізації полікультурного компонента 

у вітчизняній освіті співпадає з аналогічними тенденціями у світовому 

освітньому процесі [461, с. 156]. Проте полікультурна модель наразі більш 

характерна для систем освіти зарубіжжя, оскільки принципи культурного 

плюралізму, визнання рівноцінності й рівного права усіх етнічних і соціальних 

груп спільноти, неприпустимості дискримінації людей за національною чи 

релігійною приналежністю, статтю чи віком поки що лише починають 

впроваджуватися в національну систему освіти.  

Діалогова модель культурологічної освіти (М. Бахтін [139], В. Біблер 

[223], P. Brook [510], H. Giroux [552] та ін.) побудована на провідних категоріях 

концепції М. Бахтіна (культура, самодетермінація, особистість, діалог, текст), 

які були інтерпретовані В. Біблером. В. Біблер розглядав діалог у 

культуротворчому аспекті й вказував, що культура є формою одночасного 

буття й спілкування людей різних – минулих, сучасних і майбутніх культур, 

форма діалогу й взаємопородження цих культур, форма самодетермінації 

індивіда, форма вільного вирішення своєї долі у свідомості її історичної й 

загальної відповідальності [223]. Здатність до діалогу в поліфонічному світі 

розглядається як умова адекватності сучасній культурі, суть логіки мислення 

якої у діалозі різних культурних смислів. Діалог тут розуміється не як бесіда 
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чи евристичний засіб засвоєння монологічних знань, а як зустріч позицій по 

сутнісних проблемах, визначення самого діалогічного смислу понять 

культури.  

Основним критерієм результативності культурологічної освіти у її 

діалоговій моделі вважається уміння створювати власні тексти у контексті 

діалогу з іншими культурами, в яких розкривається культурна позиція 

особистості. Саме діалоговий підхід, на думку О. Шевнюк, є одним із 

найпродуктивніших в організації сучасного освітнього процесу [463]. 

Культурно-синергетична модель культурологічної освіти пов’язана з 

науковими розвідками М. Кагана, передусім спробами застосувати основні 

положення синергетики в дослідженні і соціальних, і культурних процесів 

[175]. Науковець вважав, що синергетика конкретизує діалектичну ідею 

,,саморозвитку”, що еволюція кожної динамічної системи, незалежно від її 

масштабу, є її саморухом, тобто безпосередньо управляється внутрішніми, 

іманентними цій системі силами, і лише ,,у другу чергу” реагує на вплив 

середовища. Ключовою умовою самоорганізації й саморозвитку особистості є 

культура, тож завдання культурології полягає в тому, щоб виявити ті 

внутрішньокультурні сили, які управляють динамікою культури [175]. 

Е. Князєва, розвиваючи теорію М. Кагана, підкреслює актуальність 

застосування синергетичного підходу до аналізу феноменів культури [194]. 

До переліку моделей культурологічної освіти доцільно додати цифрову 

модель, оскільки на сучасному етапі тотальної дигіталізації культурного 

простору суспільства опанування культури та культурологічна освіта не 

можливі поза цифровими технологіями. Цілісного філософсько-

соціологічного осмислення ця модель поки що не отримала, але вже 

з’являються окремі наукові розвідки (М. Журба [150], О. Шапинська [457], 

В. Яромчук [489]), в яких аналізуються можливості й проблеми, що виникають 

завдяки цифровізації. О. Шапинська, приміром, вважає, що цифрові технології 

створили надзвичайні можливості для розширення інформаційного простору 

людства, зокрема дали нові можливості для нового прочитання забутих творів, 
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які можуть виявитися співзвучними нашому часу і увійти в культурну 

практику наших днів [457]. Ці технології можуть наблизити класичну 

культуру до сучасного культурного споживача. Проте, як саме це 

,,наближення” буде сприяти формуванню естетичних цінностей молоді, 

визначити складно. Відомі маркетологи в сфері мистецтва Ф. Котлер та 

Дж. Шефф відзначають, що головною умовою сприйняття мистецтва й любові 

до нього є глибоке розуміння його видів і форм, освіта робить мистецтво 

значущим для людини [209]. Цифрові технології лише розширюють 

можливості для спілкування з ним. 

1.3. Професійна компетентність майбутніх культурологів: зміст та 

структура 

Перш ніж надати власне розуміння професійної компетентності 

культуролога на сучасному етапі реформування освіти, виокремити її 

структурні компоненти та схарактеризувати зміст, спробуємо вивчити наявні 

наукові розвідки досвіду культурологічної підготовки фахівців у закладах 

вищої освіти, поняття культурологічної компетентності та культурологічної 

підготовки. 

На підставі вивчення теоретичних й практичних аспектів формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів відзначимо, що в 

сучасній науці використовується поняття ,,культурологічна компетентність”, 

яке згідно з оновленим переліком Рекомендацій Європейської комісії Proposal 

for a Council Recommendation on Key Competences for LifeLong Learning 

2018/0008 (NLE) [582] входить до переліку ключових компетентностей для 

навчання впродовж життя; у ньому вона названа як компетентність культурної 

обізнаності та самовираження (Cultural Awareness and Expression Competence).  

У Державному стандарті початкової освіти, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 21. 02. 2018 р. № 87 [353], до переліку 

ключових компетентностей, які мають бути сформованими в школярів, 

включену культурну компетентність, що передбачає залучення до різних видів 
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мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом 

розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості. 

У проєкті Державного стандарту базової середньої освіти (2019) культурна 

компетентність також визначена як одна із ключових і передбачає здатність до 

розуміння й пошанування творчого способу вираження та передачі ідей та 

смислів в різних культурах і через різні види мистецтва й інші культурні 

форми; розуміння, розвиток і вираження власних ідей та відчуття своєї ролі в 

суспільстві в різні способи і в різних умовах [271]. 

У той самий час дослідники почасту включають культурологічну 

компетентність до складу професійної компетентності фахівців, у тому числі 

майбутніх учителів. Саме так розглядає культурологічну компетентність 

О. Кравченко-Дзондза [212]. На її думку, це складник професійної 

компетентності майбутнього вчителя в контексті культурологічної парадигми 

освіти, що визначається як цілісне, інтегративне, багаторівневе, особистісне 

новоутворення, що є результатом професійної підготовки майбутнього 

учителя у вищому закладі освіти та в процесі неперервної педагогічної освіти, 

успішність якої зумовлена сукупністю сформованих у фахівця компетенцій, 

які сприяють соціалізації особистості, формуванню в неї світоглядних та 

науково-професійних поглядів, формуванню педагогічної творчості та 

майстерності, визначають успішність професійної педагогічної діяльності, 

здатність до самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення впродовж 

життя [212, с. 92].  

Культурологічна компетентність педагога, на думку Н. Стеценко та 

Т. Чикалової – це інтегрована якість, яка є професійно-особистісною 

характеристикою фахівця, що передбачає його теоретико-практичну 

готовність до здійснення професійної діяльності в умовах міжкультурної 

взаємодії в іншомовному професійному та соціокультурному середовищі, 

часто іншомовному [412]. У даному випадку науковці обмежують сутність 

поняття міжкультурною комунікацією, не враховуючи інші аспекти 

культурологічної діяльності. 
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Культурологічну компетентність викладача мистецьких спеціальностей 

як необхідний компонент його професійної підготовки розглядає О. Чернова. 

Вона розглядає цей педагогічний феномен досить вузько як сукупність 

культурологічних знань, умінь, навичок, здатність використовувати та 

постійно оновлювати ці знання у своїй професійно-педагогічній діяльності, 

володіння методами роботи з культурологічним матеріалом на заняттях зі 

спеціальних дисциплін (основний музичний інструмент, спеціальний 

музичний інструмент, диригування, живопис, історія хореографічного 

мистецтва, методика викладання художньої культури, етики, естетики) [451]. 

У структурі культурологічної компетентності викладача мистецьких 

спеціальностей О. Чернова виокремлює етнокультурний, особистісний 

(самовдосконалення, самопізнання), загальнопрофесійний (змістовний та 

навчальний компонент мистецької та психолого-педагогічної освіти), 

полікультурний (іншомовна комунікативна компетентність, соціокультурна, 

міжкультурна компетентність) [451, с. 350]. Науковець також засвідчує 

позитивний потенціал впливу інформаційно-комунікаційних технологій на 

професійну підготовку майбутніх культурологів [452], що є актуальним для 

нашого дослідження системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. 

Різноаспектні питання сучасної культурологічної освіти, зокрема 

професійної підготовки фахівців, аналізують як вітчизняні, так і зарубіжні 

вчені. Приміром, у науковій розвідці Н. Москаленко досліджено тенденції 

гуманітаризації, які характеризують розвиток вищої культурологічної освіти в 

Україні ХХ – ХХІ ст. Гуманітаризація культурологічної освіти тлумачиться 

авторкою як процес насичення освітнього процесу засобами, спрямованими на 

пріоритетний розвиток загальнокультурних компонентів у змісті освіти й 

таким чином на формування особистісної зрілості студентів; цьому сприяє 

вивчення форм культурної самосвідомості, інтерпретації суспільного буття у 

контексті смислів, втілених у текстах культури, об’єктивованих у результатах 

культурної діяльності людства, що складаються в історичному просторові та 
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часі й відображають неповторний соціально-культурний досвід існування 

спільноти [279, с. 13 – 14]. 

Т. Зюзіна розглядає культурологічну підготовку у закладах вищої освіти 

як гуманітарну складову професійної освіти, як процес і результат засвоєння 

студентами системи знань у галузі наук про культуру, формування емоційно-

ціннісного ставлення до духовного спадку людства, набуття досвіду діяльності 

у сфері національної та загальнолюдської культури. Зміст культурологічної 

підготовки – це сукупність знань, які визначають науково-теоретичну 

готовність у галузі наук про культуру [157]. Отже, науковець акцентує 

знаннєвий компонент у змісті культурологічної підготовки в ЗВО, що, на нашу 

думку, її значно обмежує. Крім того, Т. Зюзіна наполягає на оновленні змісту 

культурологічної підготовки студентів у закладах вищої освіти в умовах 

інформаційного суспільства, проте зосереджує увагу на проектуванні змісту 

системоутворювального культурологічного навчального курсу в структурі 

міждисциплінарного фундаментального циклу „Культурознавство” [157], 

практично не враховуючи принципові зміни в умовах побутування сучасної 

культури, виникнення її нових цифрових форм. 

До нашого розуміння ближче позиція М. Боровик [31], Г. Кутузової [228] 

та В. Маслова [257], які під культурологічною підготовкою розуміють 

планомірний педагогічний процес, який ґрунтується на засадах 

культурологічної спрямованості, гуманізації і гуманітаризації освітнього 

процесу, діалогової взаємодії його суб’єктів; посилення у навчальних планах 

дисциплін, які забезпечують підвищення загальнокультурного рівня, 

духовного розвитку майбутнього спеціаліста, теоретичну і практичну 

підготовку до культуровідповідної діяльності; використання у навчально-

виховному процесі національних культурних здобутків, збагачення змісту 

кращими зразками світової культури, оволодіння знаннями, уміннями й 

навичками використання  їх у професійно-педагогічній діяльності; естетизації 

дозвіллєвої діяльності, створення культуротворчого середовища формування 
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майбутнього спеціаліста; культуровідповідної діяльності у позанавчальний 

час [228]. 

Звернемо увагу на спробу теоретичного узагальнення проблеми 

культурологічної підготовки майбутнього вчителя в дослідженні Л. Настенко 

[291], яка розглядає її з позицій цілісності як систему змістово-педагогічного 

та організаційно-методичного забезпечення процесу засвоєння студентами 

культурологічних знань і вмінь, детермінованих гуманістичними ціннісними 

орієнтаціями, ефективність функціонування якої досягається за умов 

гармонійної цілісності, взаємообумовленої єдності її структурних і змістових 

компонентів; культурологічної спрямованості, гуманітарної проблематизації, 

підвищення культуромісткості змісту педагогічної освіти; домінування 

діалогу як форми здійснення суб’єкт-суб’єктної взаємодії [291, с. 6]. 

Розвиваючи позицію Л. Настенко, Т. Іванова цілком справедливо вказує, 

що завданням культурологічної підготовки майбутніх учителів є пошук 

шляхів освоєння культурологічного досвіду людства. Науковець наполягає на 

необхідності створення цілісної системи умов, що сприяють 

соціокультурному розвитку особистості майбутніх учителів і забезпечують 

його. Процес культурологічної підготовки, спрямований на усвідомлення 

вчителем своєї ролі в трансляції культури учням, робить його відповідальним 

за свою освіту і свій особистісний досвід не тільки як людини освіченої, але й 

культурної [160, с. 68]. На думку Т. Іванової, культурна самосвідомість 

особистості вчителя у сучасному світі, проблема цінностей, з якими учитель 

себе ототожнює; творення учителем власного ,,Я”, формування цілісної 

особистості педагога з позиції усвідомлення культурного досвіду – саме ці 

аспекти складають сутність культурологічної підготовки майбутніх педагогів 

[там само]. 

Т. Мельничук тлумачить культурологічну підготовку студентів закладів 

вищої освіти як складну і багаторівневу систему змістово-теоретичного (зміст 

відповідає меті, завданням, діяльності конкретного напряму підготовки 

фахівців) й організаційно-методичного забезпечення (форми, методи, 



110 

 

принципи, рівні, критерії) формування готовності до культуротворчої 

професійної діяльності, що здійснюється у процесі оволодіння знаннями з 

методології, історії та теорії загальнолюдської, світової і національної 

культури, культурно-мистецькими вміннями та навичками [265, с. 7].  

Особливість культурологічної підготовки студентів ЗВО, на думку 

Т. Мельничук, полягає, перш за все, у спрямованості не на соціальне 

замовлення держави, а в її зорієнтованості на ствердження самоцінності 

особистості, її духовне збагачення і розкриття творчого потенціалу, 

встановлення взаємодії між людиною, природою, суспільством [там само].  

Т. Вінник, наполягаючи на актуальності проблеми культурологізаціїї 

фахової підготовки вчителя початкової школи, вважає, що системотворчим 

чинником культурологічної підготовки будь-якого фахівця має бути, перш за 

все, гуманістична спрямованість його особистості та навчально-виховного 

процесу ЗВО як цінність-ціль і як цінність-мотив, що зумовлюють характер 

цінностей-знань. Крім того, специфіку сучасної культурологічної підготовки, 

на думку авторки, становлять процеси гуманізації форм і методів освітнього 

процесу закладів вищої освіти, гуманітаризації змісту культурологічної 

підготовки та наявність професійно необхідних культурологічних умінь та 

якостей особистості [51, с. 29]. Виходячи з цього, Т. Вінник виокремлено 

наступні змістові структурні компоненти культурологічної підготовки: 

гуманістична спрямованість; професійно значущі особистісні якості; 

психолого-педагогічні та культурологічні знання; психолого-педагогічні та 

культурологічні уміння [51, с. 39], що фактично є структурою 

культурологічної компетентності у складі професійної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи. 

Увага Л. Кондрацької сконцентрована на культурологічній підготовці 

майбутнього вчителя художньо-естетичних спеціальностей, зокрема 

обґрунтуванні змісту антропологічної парадигми культурологічної підготовки 

майбутнього вчителя мистецтва як моделі становлення антропологічної 

культури особистості та педагогічної технології її реалізації [201]. Набула 
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подальшого розвитку теорія викладання культурознавчих дисциплін у вищій 

школі. 

Для нашого дослідження особливий інтерес має здійснений авторкою 

критичний аналіз сучасних концепцій культурологічної підготовки майбутніх 

фахівців та практики культурознавства у вищій школі, що довів досить 

традиційне пізнання культури, перевагу пасивно-рецептивних установок 

студента і догматичної позиції викладача [201, с. 12]. На думку науковця, 

культурологiчна підготовки має стати шляхом самореалiзацiї особистості, 

відповідно до чого було обґрунтовано антропологічну парадигму 

культурологічної підготовки майбутнього вчителя мистецтва. 

О. Шевнюк досліджено теорію і практику культурологічної підготовки 

майбутніх учителів й зосереджено увагу на формуванні їхнього художньо-

естетичного досвіду, виокремленні смислових домінант простору та засвоєнні 

спільних і пріоритетних способів розуміння й переживання дійсності [461]. 

Цілком підтримуємо позицію О. Шевнюк щодо тлумачення освіти як процесу 

і результату становлення суб’єкта культури у природо-соціо-культурному 

середовищі, що функціонує в якості універсального способу самозбереження 

і розвитку культури на основі відтворення духовно-практичного досвіду 

поколінь в особистісному світі людини [461]. Отже, освіта належить простору 

культури, яка виступає інтегративним компонентом змісту освіти. 

Культурологічна освіта майбутнього вчителя розуміється О. Шевнюк як 

процес і результат педагогічно організованого становлення особистості 

студента як суб’єкта культури шляхом освоєння системи культурологічних 

знань, цінностей, принципів комунікації та досвіду культурних практик, що 

забезпечує його залучення до культурно детермінованих шляхів вирішення 

завдань особистісної та професійної життєдіяльності та створює умови для 

самовизначення майбутнім учителем основних параметрів його педагогічної 

культури. Культурологічна освіта майбутніх учителів, на думку О. Шевнюк, 

ґрунтується на засадах інтегральності, аксіологічності, антропологічності, 
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полікультурності та спрямована на формування гуманістичної педагогічної 

культури [там само]. 

Взаємодія мистецтв як основа культурологічної освіти майбутніх 

учителів розглядається в дослідженнях Т. Рейзекінд [368] та О. Щолокової 

[479; 481].  

Серед концептуальних засад сучасної вітчизняної мистецько-

педагогічної освіти О. Щолокова акцентує увагу на мистецькій освіченості, у 

складі якої виокремлює мотиваційний, орієнтаційний, інформаційно-

діяльнісний та когнітивний компоненти. Ми поділяємо позицію дослідниці 

щодо закономірності взаємозв’язку мистецької освіченості і культури, їх 

ізоморфній тотожності та продуктивності культурологічного підходу у 

фаховій підготовці майбутніх учителів [479]. Для нашого дослідження є 

важливим висновок О. Щолокової щодо підвищення ефективності 

культурологічної підготовки студентів завдяки використанню комплексу 

мистецтв, що формує цілісне уявлення про художню культуру, об’єднуючи 

різні художні явища.  

Т. Рейзекинд розроблено оригінальну семантичну модель професійної 

поліхудожньої підготовки вчителя музики, яка ґрунтується на інтегративних 

знаннях, поліхудожніх уміннях, комплексних почуттях, формуванні смислів 

щодо пізнання творів мистецтва, власних суджень у процесі створення 

вербальних, авербальних, музично-пластичних імпровізацій [368]. В 

авторській моделі враховано механізми художньої інтеграції та синестезії, а 

також використано окремі компоненти комп’ютерних технологій, які, як 

справедливо вказує Т. Рейзекінд, підсилюють поліхудожній розвиток 

майбутніх учителів. 

Звернемо увагу також на дослідження С. Дичковського, яким 

проаналізовано проблему культурологічної підготовки фахівців в системі 

вищої технічної освіти. Автором запропоновано педагогічні умови 

вдосконалення викладання дисциплін культурологічного циклу, зокрема, 

„Української та зарубіжної культури” та „Культурології” у вищому 
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технічному навчальному закладі на основі використання засобів 

дистанційного навчання. Головним, як справедливо зазначає науковець, у 

процесі реалізації дистанційних курсів із культурологічних дисциплін є 

організація самостійної когнітивної діяльності студентів у розвиненому 

навчальному середовищі, що базується на комп’ютерних і телекомунікаційних 

технологіях [130, с. 8]. Ми цілком поділяємо позицію С. Дичковського щодо 

наявності якісного дидактичного забезпечення дисциплін, впровадження 

комплексу різноманітних видів змістовної навчальної інформації, що 

передбачає залучення засобів мультимедіа та організації специфічного 

інформаційно-комунікаційного (цифрового) середовища. Саме ці умови 

необхідні для організації ефективної самостійної навчальної роботи студента 

при дистанційному навчанні культурологічних дисциплін. 

Н. Костриця розглядає культурологічну підготовку майбутніх фахівців 

аграрної галузі як основу формування їхньої професійної культури і вибудовує 

відповідну систему на засадах інтеграції культурологічної інформації 

(українознавчих знань, ідей і досвіду) у зміст професійної підготовки. 

Українознавчі знання, як справедливо зазначає авторка [208], розкривають 

етнокультурний потенціал за допомогою субмеханізмів інтеграції відповідно 

до контекстів (історичного, соціального, діяльнісного, емоційного). Проте, 

вважаємо досить обмеженим використання лише засобів етнокультури як 

провідних чинників формування світогляду та ціннісних орієнтирів фахівців. 

Назвемо ще деякі дослідження вітчизняних науковців, що також 

пов’язані з пошуком форм і методів оновлення підготовки фахівців 

гуманітарної сфери. 

Дослідження М. Сови присвячене професійній підготовці вчителів 

гуманітарних дисциплін [402]. У роботі йдеться про інтеграцію художньо-

культурологічних знань (ІХКЗ) та необхідність модернізації курсу „Світова 

художня культура”, оскільки на той час (початок ХХІ ст.) надзвичайну 

актуальність мали питання інтегративних змін у викладанні дисциплін 

мистецької освітньої галузі та відповідно до цього професійної підготовки 
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викладачів. Наукова розвідка М. Сови має неабияке значення для оновлення 

фахового навчання майбутніх культурологів, оскільки принцип інтеграції 

наразі є одним із системоутворювальних чинників підготовки фахівців 

гуманітарної галузі й стосується як загальних змін побутування художньої 

культури (інтегративність – одна із ключових форм її існування в сучасних 

умовах), так і оновлення підходів викладання культурологічних дисциплін. 

Особливий інтерес для вдосконалення й оновлення системи професійної 

підготовки культурологів складають запропоновані й апробовані авторські 

моделі інтеграції художньо-культурологічних знань: понятійно-пізнавальна, 

що передбачає створення категоріально-понятійної системи, зорієнтованої на 

інтеграцію знань на рівні понять (філософсько-культурологічних, 

загальнохудожніх і спеціальних); системно-аналітична, яка характеризується 

домінуванням системного підходу до модульного проектування навчального 

матеріалу, упорядкування його узагальнених структурних елементів (за 

певним алгоритмом мисленнєвих дій); дифузна – створена на евристико-

системно-конструктивній основі, що визначає проблемно-пошукову 

зорієнтованість інтеграції художньо-культурологічних знань, зумовлює 

варіативність шляхів вирішення мистецьких проблем, багатовимірне пізнання 

художнього універсуму культури на рівні навчального предмета; цілісно-

концептуальна, призначена для встановлення міжциклових зв’язків у 

навчальних проектах, реалізація яких забезпечує єдність загальної і 

спеціальної підготовки вчителя гуманітарних дисциплін [402, с. 8 – 9].  

Професійна підготовка майбутніх культурологів як менеджерів індустрії 

дозвілля розглянута в дисертаційній роботі Н. Яремаки, якою запропоновано 

модель формування інформаційної компетентності фахівців. Дослідження 

проводилось на базі Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Короленка та НПУ імені М. Драгоманова, до експерименту були 

залучені майбутні культурологи, які отримують спеціалізації ,,Організація 

культурно-дозвіллєвої діяльності”, ,,Менеджмент культурних проєктів” [488]. 

Для нашого наукового пошуку ця робота мала певний інтерес, оскільки увага 
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науковця була сконцентрована на інформаційній компетентності фахівців, до 

формування якої частково залучалися засоби ІКТ. 

Власне формуванню професійної компетентності майбутніх 

культурологів присвячено небагато досліджень. Серед них дисертаційна 

робота Н. Наталевич, на думку якої професійну компетентність майбутніх 

фахівців культурології доцільно трактувати як поліфункціональну 

багатопредметну культуродоцільну здатність особистості на основі засвоєної 

системи знань здійснювати професійну діяльність, яка забезпечує: мотивацію 

досягнення особистісно і соціально значущого професійного результату; 

рефлексію й поетапне вдосконалення індивідуального професійного досвіду; 

оволодіння психолого-педагогічними основами успішної співпраці; 

виконання комплексних професійних завдань та прийняття відповідальних 

рішень; наявність системи цінностей (загальнолюдських і професійних), 

фізичної і морально-вольової готовності до продуктивної праці в професії 

[293, с. 6]. 

Н. Наталевич виокремлено низку базових професійних компетентностей 

культурологів (психолого-педагогічна, морально-правова, творчо-креативна, 

економічна, валеологічна) [293, с. 7]. Вважаємо, що доцільніше було б вести 

мову про одну професійну компетентність фахівців культурології, у складі 

якої виділити відповідні компоненти. 

Проблемі формування професійної майстерності майбутнього 

культуролога як викладача музики і художньої культури, присвячено 

дослідження К. Щедролосєвої [476]. Вказаний педагогічний феномен вона 

розуміє як комплекс художньо-педагогічних властивостей особистості, що 

формується у процесі професійної підготовки, носить творчий характер та 

орієнтується на соціокультурний діяльнісний кінцевий результат – 

сформовану на високому рівні готовність до художньо-педагогічної 

діяльності, а також відбиває унікальний для майбутнього фахівця 

взаємозв’язок і змістове інтегративне наповнення складових художньо-

естетичних і психолого-педагогічних компонентів на рефлексивній основі. 
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Відзначимо, що культурологічну компетентність майбутніх фахівців 

К. Щедролосєва виокремлює лише як один із складників професійної 

компетентності [476], що в певній мірі звужує перспективи наукового пошуку, 

обмежуючи його вузько професійними завданнями підготовки фахівців 

актуальної на той час (2005 р.) професії ,,вчитель музики та художньої 

культури”. 

Отже, серед вітчизняних досліджень тих чи інших аспектів 

культурологічної підготовки фахівців та формування культурологічної 

компетентності відзначимо переважну більшість наукових розвідок у галузі 

культурологічної підготовки вчителів, передусім учителів гуманітарних 

дисциплін, музики та художньої культури. У більшості досліджень йдеться 

про вдосконалення культурологічної підготовки завдяки використанню 

засобів етнопедагогіки, інтеграції мистецтв, поліхудожнього виховання тощо. 

Потенціал засобів інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій поки 

що залишається поза увагою науковців, що, на нашу думку, є одним із 

чинників, що гальмують розвиток сучасної культурологічної освіти, оскільки 

реалії ХХІ століття, глобальна інформатизація та цифровізація всіх сфер життя 

людини, у тому числі й культури, вимагають нових підходів до формування 

професійної компетентності фахівців, зокрема гуманітарної галузі. 

Що стосується зарубіжного досвіду культурологічної підготовки 

фахівців, вважаємо за доцільне послатися на наукові розвідки вітчизняних 

вчених, які вивчають цей досвід (О. Дубовик [137], Т. Зюзіна [157], 

І. Козубовська, О. Стойка, Л. Сідун [195] та ін.), а також окремі закордонні 

інтернет-джерела [547; 576; 599]. 

Т. Зюзіна, вивчаючи особливості культурологічної підготовки молоді 

закордоном (Великобританія, Польща, Росія, США, Франція та ін.), вказує на 

процес залучення до освоєння культури та мистецтва як загальну орієнтацію в 

соціогуманітарній підготовці студентів [157, с. 65 – 98]. При цьому цей процес 

відзначається варіативністю: вивчення наук про культуру (,,Філософія 

культури”, ,,Історія культури”, ,,Антропологія”, ,,Етика”, ,,Релігієзнавство”) та 
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елективних курсів з різних аспектів сучасної культури (,,Масова культура”, 

,,Сучасне мистецтво”, ,,Аудіовізуальне мистецтво” тощо); ознайомлення з 

кращими зразками класичної культурної спадщини людства, творами 

,,золотого фонду” світової художньої культури; створення умов для занять 

художньою творчістю, ознайомлення з різними формами дозвільної діяльності 

[157, с. 97]. Окремо Т. Зюзіна підкреслює посилення етичної освіти та 

морального виховання в навчальному процесі засобами мистецтва, що 

виявляється в збільшенні обсягу навчальних годин на вивчення курсу „Етика” 

та спецкурсів, що дають змогу осмислювати студентам морально-етичні 

проблеми соціального й професійного життя, історичних і зображених у 

художніх творах подій і ситуацій [там само]. Крім того, значна частка 

культурологічної підготовки пов’язана із реалізацією принципів 

полікультурності, поліетнічності й формуванням міжкультурної 

компетентності, яку тлумачать як позитивне ставлення до розмаїття культур, 

мов, звичаїв, поглядів в усіх галузях життя для поглиблення й розширення 

розуміння студентами расово та етнічно неоднорідного суспільства, створення 

умов для запобігання виникненню конфліктів на міжнаціональному ґрунті 

[157, с. 98]. Науковець відзначає також переважну зорієнтованість змісту 

культурологічних дисциплін закордонних університетів на етнографічний 

компонент, у той час як вітчизняні ЗВО презентують світову культуру більш 

академічно з урахуванням принципів послідовності та історизму. 

Погоджуючись з позицією Т. Зюзіної, відзначимо надмірну затеоретизованість 

репрезентації культурологічного знання у вітчизняній культурологічній освіті. 

Про полікультурну освіту як невід’ємну складову освітньої політики 

США йдеться в монографії І. Козубовської, О. Стойкої, Л. Сідун [195]. 

Полікультуралізм в його основних видах – демографічний (існування й 

розвиток у суспільстві різних етнічних груп), перспективний (проєктування 

ідеального полікультурного суспільства), холістичний (ідеї про цінності 

розвитку всіх культур і етносів в рамках єдиного суспільства) і політичний 
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(необхідність допомоги іммігрантам адаптуватися в умовах іншої культури) 

[195, с. 140 – 141] – став основою американської теорії полікультурної освіти.  

У деяких аспектах доцільно провести певні паралелі із вітчизняними 

тенденціями розвитку освіти в сфері гуманітарних наук. Так, про 

виокремлення напряму полікультурної освіти (Multicultural Education) ще з 

останніх десятиліть ХХ ст. веде мову С. Сисоєва, аналізуючи культурологічні 

концепти освітології та розвиток полікультурного суспільства [393]. 

Полікультурну освіту вона розуміє як педагогічний процес, у якому 

репрезентовані дві або більше культури, котрі відрізняються за мовною, 

етнічною, національною або расовою ознакою; важливу складову сучасної 

освіти, що сприяє засвоєнню учнями знань про інші культури, розумінню 

загального та особливого у традиціях та культурних цінностях різних народів, 

вихованню молоді у дусі поваги до культурної ідентичності інших людей.  

У вітчизняній освіті існує й поняття полікультурне виховання, докладно 

проаналізоване Н. Миропольською [269]. Вона вбачає у ньому процес 

цілеспрямованої соціалізації учнів, що передбачає оволодіння системою 

національних і загальнокультурних цінностей, комунікативних і емпатичних 

вмінь, що дозволяють школяреві здійснювати міжкультурну взаємодію і 

виявляти розуміння інших культур, а також толерантність стосовно її носіїв 

[269, с. 691].  

Отже, врахування принципу полікультурності є спільною рисою 

гуманітарної підготовки здобувачів вищої освіти як в Україні, так і за її 

межами. 

Відзначимо також широке використання культурологічного підходу в 

музичному навчанні молоді США, саме він дозволяє вийти за межі 

традиційних методів і форм, про що йдеться в науковій розвідці Е. Йоргенсен 

(Е. Jorgensen [561, с. 107]). Це ще один спільний аспект культурологічної 

підготовки в Україні та США. 

Проблеми культурологічної освіти осмислюються й польськими 

науковцями, серед них філософ і соціолог А. Гофрон [115], який розглядає їх 
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крізь формування полікультурності та принципів міжкультурної взаємодії, 

зокрема заперечення культурної дискримінації, толерантність, право кожного 

на відмінність тощо. При цьому затверджується необхідність осмислення 

власної системи культурних координат, тобто усвідомлення культурної 

ідентичності й сформованість національної самосвідомості, що загалом не 

виходить за межі культурологічної освіти закордоном. 

Як засвідчують наукові розвідки (Т. Сумінова [414], В. В. та 

В. М. Чижикови [454]) та матеріали інтернет-ресурсів, у Росії спеціальність 

,,Культурологія” розвивається у двох напрямах. Передусім вона пов’язана із 

науково-дослідною діяльністю в сфері культури, опануванням додатковими 

спеціальностями, як-от ,,Теоретична культурологія”, ,,Сходознавство і 

африканістика”, ,,Регіонознавство”, ,,Мистецтва та гуманітарні науки”, 

,,Історія мистецтв”, ,,Музеєзнавство і охорона об’єктів культурної та 

природної спадщини”, ,,Музикознавство”, ,,Соціально-культурна діяльність”, 

,,Сценографія”, ,,Театрознавство”. З іншого боку, активно розвивається сфера 

підготовки культурологів як арт-менеджерів. Як вказує Т. Сумінова, арт-

менеджери на сьогодні – це свого роду комерсанти від мистецтва, економічні 

агенти, організатори бізнес-діяльності в сфері мистецтва (продюсери, 

антрепренери, імпресаріо, промоутери, агенти, адміністратори, арт-дилери та 

ін.), які здійснюють роботу з генерації арт-проектів, відкриття і просування 

нових імен на арт-ринок, формування сегментів сфери мистецтва, смаків, 

уподобань, потреб, культури і моральності представників соціуму, а також 

символічного простору арт-тексту [414]. Фахівці російської культурологічної 

освіти Т. Сумінова [414], В. В. та В. М. Чижикови [454] та ін. розглядають арт-

індустрію як частину загальної культури людства, важливу складову духовної 

культури, моральної складової соціуму. Враховуючи той факт, що в сучасному 

постіндустріальному просторі з великим діапазоном маркетингових та 

інформаційних технологій артосфера / арт-індустрія є яскравою, цілісною, 

гармонійною інформаційною системою, що вимагає професійної підготовки 

фахівців сфери генерації арт-продуктів та арт-послуг [414; 454]. 
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Дослідниця І. Сидор вивчає досвід підготовки культурологів як 

організаторів сфери дозвілля в європейських країнах, зокрема у Великій 

Британії. Вона вказує, що культурологів цієї сфери готують зі спеціальностей 

менеджмент дозвілля (BA (Hons) Leisure Management), менеджмент індустрії 

розваг (BA (Hons) Entertainment Industries Management), менеджмент заходів 

(BA (Hons) Event and Venue Management), менеджмент спорту (BA (Hons) 

Sport Management), менеджмент туризму (BA (Hons) Tourism Management) 

[390, с. 153]. Професійну підготовку менеджера дозвілля здійснюють 

Британський інститут управління (British Institute of Management), Інститут 

дозвілля та естетичного менеджменту (Institute of Leisure and Amenity 

Management) й Інститут менеджменту спорту і рекреації (Institute of Sport and 

Recreation Management) та ін. Аналіз навчальних планів підготовки названих 

фахівців дозволив І. Сидор дійти висновку про перевагу курсів практичної 

підготовки, про дію принципу практико-орієнтованого оцінювання, де 

діяльність студента оцінюється в реальних планах і проектах, що безумовно 

різниться з вітчизняними освітніми програмами із культурології (з вибірковою 

частиною ,,Організація культурно-дозвіллєвої діяльності”, ,,Менеджмент 

культурних проєктів” та ін.). Проте у практиці підготовки менеджерів сфери 

дозвілля Великобританії, як справедливо зазначає І. Сидор, недостатньо 

розкривається соціокультурний феномен дозвілля як сфери задоволення 

потреб та інтересів особистості, формування її духовних і моральних 

цінностей [390]. 

Наявні проблеми організації дозвілля у Великобританії проаналізовано 

Дж. Торкільдсеном (G. Torkildsen). На його думку менеджмент дозвілля – це 

процес управління людьми, ресурсами, організаціями, послугами, засобами та 

програмами для клієнтів під час дозвілля, включаючи гру, рекреацію, 

мистецтво, культуру, спорт, святкування та різноманітні заходи, здоров’я, 

подорожі і туризм [605, с. 370]. Саме тому підготовка фахівців, які здійснюють 

дозвіллєвий менеджмент у Великобританії, передусім акцентує економічний 

фактор, у той самий час український досвід організації дозвілля й культурних 
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проєктів вимагає посиленої уваги на формування духовно-культурних 

цінностей особистості, врахування принципів полікультурної та 

міжкультурної взаємодії тощо. Це стає зрозумілим, якщо розглянути, 

приміром, теорію і практику підготовки фахівця культурології Полтавського 

національного педагогічного університету, організатора культурно-

дозвіллєвої діяльності чи організатора громадських заходів, яка полягає у 

гуманізації суспільства, що реалізується через гармонізацію суспільних 

відносин на різних рівнях їхнього функціонування, розвиток соціально-

культурної інфраструктури, збереження культурних надбань людства, 

розвитку культурного потенціалу народу і трансляції культури в майбутнє 

засобами різнопланового загальнокультурного, естетичного, морального, 

художнього розвитку особистості, а також надання їй можливостей 

повноцінного розкриття здібностей та обдарувань, реалізації планів, допомоги 

у вирішенні життєвих проблем засобами культури (Л. Кравченко, 

М. Степаненко [211]). 

Отже, огляд основних тенденцій розвитку культурологічної освіти 

закордоном дозволяє зробити висновки щодо спільних рис у порівнянні із 

вітчизняними тенденціями: 

 полікультуралізм та формування міжкультурної компетентності; 

 значна роль етнографічного компоненту у формуванні змісту 

культурологічної освіти; 

 занурення в ,,золотий фонд” культури, опанування цінностей 

світової культури як шлях до розвитку особистості фахівця. 

У той самий час наявні й відмінності, які полягають у підсиленій увазі 

на етичні аспекти функціонування культури (у вищій освіті США), організації 

менеджменту дозвілля переважно як економічної спеціальності при 

недостатній реалізації соціокультурного складника та ін.  

Аналіз наявних наукових розвідок з питань культурологічної підготовки 

фахівців у закладах вищої освіти, понять культурологічної компетентності та 
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культурологічної підготовки, а також вивчення досліджень з формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів дозволив 

сформулювати власне розуміння цього педагогічного феномену, виокремити 

його структурні компоненти та схарактеризувати зміст. 

Професійну компетентність майбутніх культурологів будемо 

тлумачити як інтегративну здатність особистості на основі здобутих знань 

(усвідомлення онтології, гносеології культури, культурної семантики, теорій 

і концепцій культури та ін.), розвинених умінь і навичок (ефективної 

комунікації, зокрема спілкування з мистецтвом, форм міжкультурної 

взаємодії, інтерпретації культури та цифрової комунікації і творчості 

тощо), сформованих ціннісних орієнтацій, духовної культури та досвіду 

здійснювати професійну діяльність з використанням цифрових технологій. 

У структурі професійної компетентності майбутніх культурологів 

вважаємо за необхідне виокремити наступні складники: 

 мистецтвознавчий; 

 психолого-педагогічний; 

 культурологічний; 

 організаційно-економічний; 

 інформаційно-комунікаційний (цифровий). 

Кожен із названих складників відповідає загальній структурі 

компетентності, саме тому формування й розвиток кожного з них, як зазначено 

в новому Державному стандарті початкової освіти [353], документах Нової 

української школи [300], має відбуватися у відповідності до трьох 

компонентів: 

 „знає і розуміє” (когнітивний компонент компетентності, знаннєві 

результати); 

 „уміє і застосовує”, „обчислює, аналізує, будує, трансформує” 

(операційно-діяльнісний компонент компетентності, результати, які 

вимагають активної діяльності); 
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 „виявляє ставлення й оцінює” (рефлексивно-ціннісний компонент 

компетентності). 

Перш ніж розглянути зміст кожного складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів докладно, схарактеризуємо деякі 

теоретичні аспекти понятійного апарату когнітивного, операційно-

діяльнісного та рефлексивно-ціннісного компонентів, що відображають 

загальну структуру як ключових, так і предметних компетентностей. 

Основу когнітивного компоненту компетентності складають знання. 

Відзначимо, що категорія знань у філософії тлумачиться як особлива форма 

духовного засвоєння результатів пізнання (процесу відтворення дійсності), яка 

характеризується усвідомленням їх істинності (В. Шинкарук [433, с. 228]); 

певний ідеальний образ дійсності, людська інформація про світ, яка існує у 

вигляді певної суб’єктивної реальності (Є. Причепій [349, с. 269]).  

Психологія тлумачить знання як сукупність сприйнятої і засвоєної 

людиною інформації у вигляді понять, уявлень, суджень, що зберігається в 

довготривалій пам’яті, і може бути відтворена в процесі діяльності і поведінки; 

як образи предметів, явищ зовнішнього світу, образи різноманітних дій 

людини, як результат пізнавальної діяльності, аналізує закономірності їх 

функціонування, засвоєння і вплив на психічний розвиток людини [2]; як 

перевірені суспільно-історичною практикою результати процесу пізнання, 

відображені у свідомості людини у вигляді уявлень, фактів, суджень, теорії 

[262]. 

У словнику психолого-педагогічних понять і термінів [399] поняття 

,,знання” диференціюється у чотири складники і тлумачиться: як сукупність 

ідей людини, в яких відображено теоретичне оволодіння нею предметом 

пізнання; як перевірений практикою результат пізнання оточуючої дійсності, 

вірне відображення її у свідомості людини; як предмет пізнання (у 

теоретичному, практичному та світоглядно-моральному аспектах) та продукт 

пізнання (уявлення, поняття) людиною предметів і явищ, діяльності, законів 

природи і суспільства [там само]. 
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С. Тищенко в енциклопедії освіти надав тлумачення поняття ,,знання” з 

точки зору педагогічної науки як ,,відображення у свідомості індивіда образів 

предметів і явищ об’єктивної дійсності, їх властивостей, відносин між ними й 

закономірностей розвитку в процесі засвоєння суспільного досвіду пізнання” 

[142, с. 326]. Посилаючись на дослідника в галузі пізнавальної діяльності 

І. Ломпшера, автор виокремив: предметні знання різного ступеня 

узагальнення; знання способів дій, у тому числі розумових; знання норм, на 

основі яких формуються уміння й навички міжособистісних стосунків; знання 

цінностей, що відбивають характер політичних, світоглядних, моральних, 

естетичних та ін. орієнтацій [там само]. 

Погодимося з позицією С. Бобришева, який вивчав знання як 

педагогічну категорію та виділив онтологічний (ідеї, поняття, гіпотези, 

концепції, теорії) та когнітивний (факти й досягнення педагогічної теорії і 

практики) образ знань [10]. Поділяємо й думку В. Гриньової, яка, вивчаючи 

формування педагогічної культури майбутніх учителів, вказала на синтез 

емпіричного й теоретичного знання у загальній структурі знання [116]. 

У зв’язку із вивченням процесів формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів, слід відзначити специфіку саме 

культурологічного знання, яке, на думку А. Фліера [435; 436], вміщує багато 

параметрів, зокрема: онтологію культури (різноманіття її визначень і ракурсів 

пізнання, соціальних функцій і параметрів); гносеологію культури (підстави 

культурологічного знання і його місце в системі наук, внутрішня структура і 

методологія); морфологію культури (основні параметри її функціональної 

структури як системи форм соціальної організації, регуляції і комунікації, 

пізнання, кумуляції і трансляції соціального досвіду); культурну семантику 

(уявлення про символи, знаки і образи, мови і тексти культури, механізми 

культурної комунікації); антропологію культури (уявлення про особистісні 

параметри культури, про людину як ,,виробника” і ,,споживача” культури); 

соціологію культури (уявлення про соціальну обумовленість культури, про 

культуру як систему ,,правил гри” і технологій соціальної взаємодії); 
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соціальну динаміку культури (уявлення про основні типи соціокультурних 

процесів, походження і мінливості культурних феноменів і систем); історичну 

динаміку культури (уявлення про еволюцію форм соціокультурної 

організації); прикладні аспекти культурології (уявлення про культурну 

політику, функції культурних інститутів) [435]. 

Ядром культурологічного знання є теорії і концепції культури, 

типології, методологічні підходи і моделі, гіпотези, культурні універсалії 

Отже, будемо розглядати когнітивний компонент компетентності, 

сформованість якого демонструє знаннєві результати, у єдності онтологічного 

(ідеї, поняття, гіпотези, концепції, теорії) й когнітивного (факти й досягнення 

педагогічної теорії і практики), емпіричного й теоретичного. 

Операційно-діяльнісний компонент у структурі компетентності 

пов’язаний із сформованістю умінь і навичок певної діяльності. Як відомо, у 

психолого-педагогічній науці уміння визначаються як елементи діяльності, що 

дозволяють робити будь-що з високою якістю (точно і правильно виконувати 

якусь дію, операцію, серію дій тощо). Навички – це автоматизовані 

компоненти вмінь, які реалізуються на рівні несвідомого контролю [239]. 

Для нашого дослідження актуальними є навички комунікації 

(спілкування) як здатність особи взаємодіяти з іншими людьми, адекватно 

інтерпретувати отримувану інформацію, як процес обміну думками, 

почуттями, враженнями, повідомленнями. 

Під час комунікації доцільно дотримуватися правил ефективного 

спілкування STEPS, які наразі пропонуються фахівцями Нової української 

школи та розшифровуються наступним чином: 

S (space) – повага особистого простору вашого співрозмовника, у якому 

людина почувається комфортно при контактах з різними людьми. 

T (take turns) – правило говорити почергово, не перебивати, дати 

висловитись іншій людині, адже спілкування – рівноправний процес, у якому 

кожен повинен мати змогу висловитися. 
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E (eye contact) – потреба встановлення зорового контакту, 

спостереження за мімікою та емоціями, що сприяє ефективній комунікації та 

встановленню довірливих стосунків. 

P (polite) – ввічлива, приязна та відкрита манера спілкування, яка сприяє 

встановленню дружніх стосунків. 

S (stay on topic) – вимога залишатися в темі (не змінювати її), поки триває 

обговорення [131; 288]. 

При цьому звернемо увагу на специфіку спілкування в залежності від 

складників професійної компетентності майбутніх культурологів.  

Педагогічне спілкування, важливе для забезпечення психолого-

педагогічного складника професійної компетентності майбутніх 

культурологів, які планують здійснювати педагогічну діяльність (вчительську 

чи викладацьку), тлумачиться як система способів і прийомів соціально-

психологічної взаємодії вчителя з учнями, змістом якої є обмін інформацією, 

здійснення виховного впливу та налагодження взаємин [484]; як безпосередня 

форма прояву комунікації в освітньому процесі між педагогом та 

вихованцями, яка спрямована на формування і розвиток особистості 

вихованця, спільне вирішення різноманітних педагогічних завдань, створення 

умов для реалізації творчих здібностей та сприяння само актуалізації [361]. 

Спілкування з мистецтвом забезпечується процесом його сприймання, 

який належить до найскладніших духовних процесів у житті людини, що 

зумовлено складністю функціонування самого мистецтва. Як влучно зазначає 

Г. Падалка, зміст художнього сприймання – це, по суті, зміст образів 

мистецтва, інформацію про які отримує людина в процесі споглядання чи 

слухання художніх творів. Художнє сприймання виражає прагнення 

особистості до усвідомлення тих переживань, що їх втілено творцем 

(композитором, художником, балетмейстером) у мистецтві, стремління 

отримати насолоду від досконалості форми їх художніх творінь [328]. 
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Сприйняти твір мистецтва означає проникнути в таїну його 

багаточисленних семантичних відтінків, пройнятися емоційністю і уявою, 

співпереживати, тобто перетворити інформативний процес у творчо 

продуктивний. Крім того, увесь складний психофізіологічний механізм 

сприйняття не залишається ізольованим від культурного і соціального 

середовища, його впливу на поведінку індивіда [143]. 

Якщо вести мову про культурну комунікацію як процес взаємодії між 

суб’єктами соціокультурної діяльності для передачі або обміну 

повідомленнями (інформацією, досвідом, душевними станами) за допомогою 

знакових систем (природних і штучних мов) [408], слід вказати на її основні 

елементи:  

 відправник (комунікатор) і одержувач повідомлення (реципієнт);  

 засоби комунікації (код, використовуваний для передачі 

повідомлення в знаково-символічній формі, й канал, по якому передається 

закодоване повідомлення від комунікатора до реципієнта);  

 результат (ефект) комунікації (зміна поведінки одержувача, яке 

відбувається внаслідок прийому повідомлення);  

 шум (перешкоди і спотворення в процесі комунікації, які 

перешкоджають досягненню заданого результату) [там само].  

Міжкультурна комунікація як комунікація (вербальна й невербальна) 

між представниками окремих культур, коли один учасник виявляє культурну 

різницю іншого. Сучасною культурологією визначено форми міжкультурної 

комунікації та міжкультурної взаємодії: культурна дифузія, запозичення, 

толерантність, компліментарність, відторгнення, конфлікт цінностей, 

культурний синтез, асиміляція, трансформація, реінтерпретація, діалог 

культур, культурний шок тощо [408; 252; 29; 54]. 

Дифузія культури – взаємне проникнення окремих явищ культури або 

цілих її комплексів з однієї культури в іншу при їх взаємодії. За визначенням 
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W. Haviland, дифузія являє собою запозичення деяких культурних елементів з 

однієї спільноти представниками іншої спільноти [557, с. 451].  

Під трансформацією культури розуміють процеси її модернізації, 

прогресивного розвитку або деградації в контекстах глобалізації (що 

підсилила інтенсивність культурних обмінів), демократизації (коли поступово 

втрачається опозиційність елітарної та масової культури) та ін.  

Реінтерпретація форм культури – процес, коли новим елементам 

культури надають старих значень або нові цінності впливають на культурну 

значущість старих форм 

Культурний шок є особливістю міжкультурної взаємодії, реакція 

індивідуальної або групової свідомості на зіткнення з реальністю іншої 

культури. Суть культурного шоку полягає в конфлікті між звичними для 

індивіда цінностями, нормами, мовою, повсякденними звичками, властивими 

його соціокультурному середовищу, і відповідними особливостями нового 

соціокультурного простору [408].  

Явища культурної дифузії, трансформації культури, реінтерпретації її 

форм та культурний шок зазвичай виникають під час модернізації 

традиційного суспільства як результат конфронтації між старими і новими 

цінностями, нормами, моделями поведінки. Для нашого дослідження системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів ці поняття 

є надзвичайно важливими, оскільки сучасні форми міжкультурної комунікації 

оновлюються завдяки цифровізації культури і освіти. 

Організаційна комунікація та успішна організаторська й управлінська 

діяльність займають важливе місце у професії культуролога – організатора 

культурно-дозвіллєвої діяльності, громадських заходів, культурних проєктів 

та ін. Майбутня професія вимагає володіння майстерністю організаторської 

діяльності, вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, 

інтелект, мотиви поведінки інших людей, засоби організаційної комунікації. 

До видів організаційної комунікації відносять зовнішні та внутрішні, 

безпосередні (face to face) та опосередковані (через посередника), формальні й 
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неформальні, монокультурні та мультикультурні, регіональні, національні та 

міжнародні комунікації та ін. В організаційній комунікації важливе місце 

займають вербальні та невербальні засоби. 

Цифрова комунікація наразі стає провідною формою спілкування, саме 

тому, як справедливо вказують К. Aho [493], Е. Englander [538], знання й 

навички, як спілкуватися в цифрових середовищах, як змінюються форми 

комунікації стають ключовими навичками на сьогодні й у майбутньому. Серед 

основних форм цифрової комунікації:  

 універсальні форми (е-mail, messages, спілкування через соціальні 

мережі, сайти, чати, форуми, які вимагають відповідних навичок (нетикет, 

кібербезпека); 

 форми наукової комунікації (е-конференції, вебінари, е-журнали) із 

вимогами дотримання принципів академічної доброчесності, підтримки 

відкритого доступу до наукових публікацій та ін.; 

 навчальна цифрова комунікація (електронні освітні ресурси, 

спільна робота у Google Drive та ін.) зі специфічними вимогами до контенту; 

 комунікація з використанням засобів мультимедіа, що дозволяє 

залучити до спілкування не лише слова, а весь комплекс візуальних та 

звукових образів, що значно підсилює вплив на респондентів. 

В умовах цифрової комунікації актуальними стають навички 

медіаграмотності. 

Ми повністю погоджуємося із науковцями (M. Marcoccia [573], R. Shuter 

[595] та ін.), які відзначають, що засоби цифрової комунікації (так звані New 

Media) трансформують міжкультурне спілкування. На перетині між ІКТ та 

міжкультурною комунікацією вже сформувався новий напрям досліджень під 

назвою Interkultural New Media Studies (INMS), який вивчає, з одного боку, 

New Media та теорію міжкультурної комунікації, з іншого – досліджує 

культуру та New Media. Отже, цифрові технології розширюють і форми 

міжкультурної комунікації, і її розуміння. 
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Навички самостійної роботи мають особливе значення у процесі 

професійного розвитку майбутніх культурологів, оскільки саме у самостійній 

роботі студентів відпрацьовуються основні художньо-творчі вміння, 

набувається досвід спілкування із мистецтвом, розвиваються навички пошуку 

науково-методичної інформації, відбувається саморозвиток і самонавчання. 

Як відомо, в педагогічній науці під самостійною роботою розуміють 

спеціально організовану діяльність студентів з урахуванням їхніх 

індивідуальних особливостей, спрямовану на самостійне виконання 

навчальних завдань як на аудиторних заняттях, так і в позааудиторний час 

(І. Шайдур [456, с. 8]). Самостійна робота майбутніх культурологів 

складається з підготовки до групових практичних занять, умінь здійснювати 

контроль знань в усіх його формах, виконання індивідуальних, у тому числі 

творчих завдань і проєктів.  

На сьогодні в умовах скорочення аудиторних годин за рахунок 

збільшення часу на самостійну роботу студентів (50-70% навчального часу) 

навчальний процес збагачується новими її формами. Це передусім стосується 

активного впровадження дистанційного (distance learning), мобільного (mobile 

learning), змішаного (blended learning), електронного навчання (e-learning), що 

вимагає опанування інформаційно-комунікаційних умінь і навичок для 

успішного здійснення самостійної роботи. 

Творчі уміння й навички мають особливе значення для забезпечення 

успішної професійної діяльності майбутніх культурологів завдяки її 

наближенню до мистецької творчої діяльності. Як відомо, творчість – це 

продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні 

та духовні цінності суспільного значення [419]. При цьому будь-яка 

діяльність, фізична чи розумова, може стати творчою діяльністю або 

творчістю. У визначенні творчості важливу роль відіграють критерії новизни, 

оригінальності та цінності. Діяльність людини тільки тоді стає творчістю, коли 

сприяє розвиткові людської особистості, людської культури, а найголовніше – 

духовності особистості. Творчість завжди обумовлена принципами істини, 
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добра, краси, їх синтезом – духовністю [419]. Творчість завжди пов’язана з 

нестандартним, нешаблонним, нестереотипним характером діяльності 

людини.  

Креативність та інноваційність – універсальні навички ХХІ століття (soft 

skills), що допомагають вирішувати старі питання новими методами, 

модифікувати наявні технології та винаходити нові. Вони забезпечують 

здатність до оригінальності та інноваційності в професійній діяльності; 

розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших; відкритість до 

нового та сприяння  новим та різноманітним перспективам; робота над 

творчими ідеями для внесення вагомого та корисного вкладу в професію [471]. 

Як влучно вказує M. Kerr, характеризуючи ключові ,,м’які” навички, 

необхідні для успішної особистісної, у тому числі професійної реалізації в ХХІ 

столітті, творчість (Creativity) – це широкий тип м’яких навичок, який може 

допомогти вам у пошуку інноваційних рішень проблем [563]. У першу чергу, 

творчі навички важливі для творчих професій, до яких без сумніву близько 

підходять культурологи. Серед творчих навичок ХХІ ст., за M. Kerr: 

 дивергентне або креативне мислення (Divergent thinking), коли 

вирішення проблеми або запитання веде до множини ідей, а не до єдиного 

правильного рішення; 

 натхнення (Inspiration) як стан піднесення, що характеризується 

високою продуктивністю, складник творчості, коли пізнавальна й емоційна 

сфери поєднані й спрямовані на вирішення творчого завдання;  

 уява (Imagination), супроводжує творчу діяльність, сприяючи 

створенню всього нового оригінального та креативного; 

 рефреймінг (Reframing), що використовується для переосмислення 

та перелаштування механізмів сприйняття, мислення, поведінки, зміни точки 

зору та ін.; 

 мапа думок (Mind mapping), діаграма зв’язків – візуалізація та 

структурування інформації навколо ключового слова; 
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 інсайт (Insight) – осяяння, проникнення в суть, раптова здогадка, 

прозріння; 

 інновації (Innovation); 

 експериментування (Experimenting); 

 інтерпретація та проблематизація (Questioning); 

 дизайн (Design) як певний творчий задум чи проєкт [563]. 

Рефлексивно-ціннісний компонент компетентності передбачає 

сформованість особистісних якостей, до яких належать: внутрішні цінності, 

розвинена духовна культура, інтуїція, рефлексія, потреба у професійному 

самовдосконаленні тощо.  

У першу чергу слід відзначити розвиненість духовної культури й 

сформованість ціннісних орієнтацій, що набуває особливої актуальності в 

підготовці майбутніх культурологів, оскільки фахівець-культуролог 

передусім сам має бути людиною високої загальної культури. До духовної 

культури відносять продукти духовної діяльності людини: поняття, уявлення, 

вірування, почуття і переживання, розвинену свідомість і самосвідомість. 

Духовна культура створює особливий світ цінностей, формує і задовольняє 

наші інтелектуальні та емоційні потреби. 

Поняття культура особистості, на думку науковців (Л. Губерський, 

В. Кремень, А. Приятельчук [251]), визначає рівень вихованості та освіченості 

людини, рівень оволодіння тією чи іншою сферою знання або діяльності. 

Йдеться про глибину засвоєння загальнолюдських надбань матеріальної і 

духовної культури, перетворення цих надбань на власний духовний світ та їх 

застосування в процесі життєдіяльності й спілкування з іншими людьми. Тож 

культуру особистості складають ціннісні надбання людини, створені в процесі 

її соціалізації [там само]. 

Як зазначає Н. Хамітов, у сучасній українській філософії (зокрема в 

аспекті екзистенціальної антропології та метаантропології) духовна культура 
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особистості тлумачиться як культура самоактуалізації, творчого зростання та 

пізнання світу [438].  

Духовна культура особистості, як вказує О. Шкіренко, узагальнюючи 

погляди науковців, це система світоглядних уявлень і переконань, які 

реалізуються у ставленні до себе, інших людей і оточуючого світу [470]. 

Духовна культура є результатом духовної діяльності, і саме духовна культура 

пробуджує, підтримує і розвиває в людині особистість. Тому духовна культура 

не тотожна ,,начитаності” або ,,освіченості”, адже знання самі по собі не 

можуть зробити людину особистістю, здатною до свідомих і відповідальних 

вчинків [346]. 

У формуванні духовної культури особистості значна роль належить 

професійному самовдосконаленню, яке у сучасній педагогіці розглядається як 

цілеспрямована, систематична, високоорганізована й творча діяльність, 

сутність якої полягає в самостійному поглибленні й розширенні фахових 

знань, розвитку умінь, здібностей, професійно значущих якостей особистості 

та передбачає безперервне формування її кваліфікації й особистісне зростання 

[138, с. 6]. 

Н. Лосєва [246], Л. Петриченко [333] та ін. справедливо відзначають, що 

потреба у професійному самовдосконаленні виникає за умов спрямованості 

свідомості на себе як на суб’єкт педагогічної діяльності, здатності до 

рефлексії, формування правильного оцінного ставлення до себе й до інших 

тощо. Ми погоджуємось із Л. Петриченко, яка вказує на одну із головних умов 

самовдосконалення викладача: його повну та гармонійну професійну й 

особистісну самореалізацію – максимальне задоволення професійних 

прагнень і потреб, що стає стимулом для подальшого розвитку особистості, 

створює позитивну мотивацію для професійного зростання, отримання нових 

досягнень, опанування новими видами професійної активності [333, с. 548]. 

Важливу роль у рефлексивно-ціннісному компоненті компетентності 

відіграють самовиховання та самоосвіта. В. Калошиним визначено 

особливості самовиховання вчителя, що розглядається як діяльність, 



134 

 

спрямована на формування й розвиток у себе позитивних і усунення 

негативних звичок і особистих якостей з усвідомленими потребами, 

характером педагогічної діяльності та особистою програмою розвитку. Під 

самоосвітою розуміється система оновлення, розширення, поглиблення 

раніше отриманих (або зовсім нових для себе) знань, а також удосконалення 

практичних навичок з метою досягнення високого рівня професійної 

майстерності [179]. 

У дослідженні процесів професійного розвитку майбутніх культурологів 

важливе значення має поняття рефлексії, яка є засобом самопізнання, 

розуміння суб’єктом власного буття та мислення, його ставлення до світу 

зовнішніх об’єктів (М. Мамардашвілі [255]). Доцільно вказати на виокремлені 

у психолого-педагогічній науці (В. Дегтяр [123], А. Карпов, І. Скитяєва [181], 

М. Марусинець [256] та ін.) інтелектуальну рефлексію або рефлексію 

мислення, коли людина виявляє умови і основи системи власних знань і 

мислення; особистісну рефлексію при вивченні самосвідомості, при 

самовизначенні суб’єкта щодо власного уявлення про себе, коли 

встановлюються внутрішні орієнтири і способи розмежування «Я» й «не Я», а 

рефлексія стає основним засобом саморозвитку, умовою і способом 

особистiсного зростання. Для професійної діяльності культуролога важливою 

є й міжособистісна або соціальна рефлексія у процесах комунікації, спільних 

діях та їх координації, коли рефлексія є способом розуміння себе через іншого, 

коли партнери не лише прогнозують дії один одного, а й, коректуючи свої дії, 

можуть впливати на іншого [256]. 

Слід відзначити феномен професійної рефлексії, її місце у різних видах 

професійного мислення й діяльності та взаємозв’язок з професійним 

самовизначенням і професійною майстерністю. Для нашого дослідження 

важливою є думка Н. Пов’якель про те, що професійна рефлексія спрямована 

на усвідомлення себе як особистості і професіонала; усвідомлення своїх дій, 

поведінки іміджу та прогнозування наслідків впливу; усвідомлення змісту 

запиту клієнта; істотності та глибинного змісту цього запиту; усвідомлення 
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змісту ситуації клієнта та можливих засобів її розвитку; моделювання 

наслідків і прогнозування дій клієнта тощо [338, с. 4 – 5]. Вкажемо також на 

рефлексію педагога, яку доцільно усвідомити як процес пізнання ним самого 

себе як професіонала, свого внутрішнього світу, аналіз власних думок і 

хвилювань у зв’язку з професійно-педагогічною діяльністю, міркування про 

себе як особистості, усвідомлення того, як його сприймають і оцінюють 

вихованці, колеги, інші люди (Ю. Приходько, В. Юрченко [348]). 

Проведений аналіз теоретичних аспектів основних компонентів 

(когнітивного, операційно-діяльнісного та рефлексивно-ціннісного) 

компетентності дозволяє перейти до змісту кожного складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів, що для зручності буде представлено 

у вигляді таблиці (табл. 1. 2). 

Таблиця 1. 2. 

Характеристика змісту складників професійної компетентності (ПК) 

майбутніх культурологів 

 

С
к

л
а
д

н
и

к
и

 П
К

 
м

а
й

б
у
т
н

іх
 

к
у
л

ь
т
у
р

о
л

о
г
ів

 Зміст основних компонентів відповідно до складників професійної 

компетентності майбутніх культурологів 

Когнітивний компонент 

Операційно-

діяльнісний 

компонент 

Рефлексивно-

ціннісний компонент 

М
и

ст
ец

тв
о
зн

ав
ч
и

й
 

 знання 

закономірностей розвитку 

історії та теорії мистецтв, 

специфічних законів 

художньої творчості, 

розуміння явищ різних 

видів мистецтва, зв’язків 

між змістом і формою в 

мистецтві; 

 знання найвидатніших 

творів мистецтва різних 

епох, національних 

культур, художніх шкіл, 

стилів і жанрів; 

 уміння здійснювати 

теоретичний та 

історичний аналіз 

художніх творів і явищ, 

оцінювати їх в історико-

стильовому контексті; 

 володіння методами 

мистецтвознавчого, 

художньо-

педагогічного, 

цілісного, стильового 

аналізу художніх творів 

та методом аналізу-

інтерпретації творів 

мистецтва; 

 

 потреба та інтерес 

до мистецької 

діяльності, адекватна 

та об’єктивна оцінка й 

самооцінка діяльності 

в різних видах 

мистецтва; 

 мистецька 

рефлексія;  

 естетичне ставлення 

до дійсності, розвинена 

художня уява; 
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 знання засобів 

виразності різних видів 

мистецтва; 

 залучення знань із 

соціології мистецтва, 

психології мистецтва, 

історії та теорії культури. 

 уміння й навички 

сприймання творів 

мистецтва; 

навички виконавської 

діяльності та творчості у 

різних видах мистецтва 

(музикування, 

образотворча, 

драматична театральна 

діяльність та ін.). 

 сформовані ціннісні 

орієнтації, художній 

смак та інтереси, 

розвинені художньо-

творчі здібності, 

прагнення до 

професійного 

самовдосконалення в 

різних галузях 

мистецтва. 

П
си

х
о
л
о
го

-п
ед

аг
о

гі
ч
н

и
й

 

 загальнопедагогічні 

знання, усвідомлення й 

засвоєння провідних ідей, 

концепцій, 

закономірностей розвитку 

державної системи освіти; 

 засвоєння 

фундаментальних 

психолого-педагогічних 

теорій, дидактичних 

принципів, змісту, форм та 

методів навчання і 

виховання;  

 засвоєння теоретичних 

основ та методів науково-

дослідної роботи; 

 засвоєння основ 

психології та народної 

педагогіки;  

 знання основних 

стратегій викладання 

культурологічних 

дисциплін, гуманітарних 

моделей культурологічних 

аспектів освітнього 

процесу, методики 

проведення уроків 

художньої культури та 

мистецтва в школі 

 педагогічне 

спілкування, уміння 

здійснювати контроль; 

 розвинена 

педагогічна техніка; 

 навички самостійної 

роботи; 

 навички 

педагогічної творчості 

та педагогічної 

імпровізації; 

 вміння викладати 

навчальні дисципліни 

культурологічного 

спрямування та 

організовувати 

різноманітні форми 

позанавчальної 

діяльності у ЗВО. 

  

 розвинена 

педагогічна культура, 

усвідомлення духовних 

та матеріальних 

цінностей освіти та 

виховання, педагогічна 

інтуїція; 

 педагогічна 

рефлексія; 

 артистизм, що 

проявляється в 

художньо-творчій 

діяльності; 

 професійна 

самосвідомість та 

потреба у професійно-

педагогічному 

самовдосконаленні 

 

 сформоване 

культурологічне знання і 

на його основі 

філософсько-світоглядне 

мислення;  

 знання 

,,фундаментальної” 

культурології: 

 аналіз основних 

етапів еволюції 

культури та визначення 

тенденцій її подальшого 

розвитку, визначення 

ролі мистецтва у 

соціумі; 

 розвинена духовна 

культура особистості, 

сформована 

національна 

свідомість; 

 національна, 

культурна, соціальна й 

релігійна 

толерантність; 
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К
у
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ь
ту

р
о
л

о
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ч
н

и
й

 
закономірностей 

виникнення, існування і 

мінливості культурних 

явищ, структурування 

внутрішньокультурних 

процесуальних функцій і 

значень (повсякденна і 

спеціалізована культури, 

культурні інститути, 

культурна семантика, 

соціологія і психологія 

культури, її онтологія і 

гносеологія, культурні 

процеси, форми, 

артефакти й ін.);  

 знання методології і 

методів вивчення 

культури, принципів 

моделювання культурних 

процесів; 

 знання прикладної 

культурології: методів і 

технологій прогнозування, 

проектування і 

регулювання 

соціокультурних процесів, 

напрямів культурної 

політики, задач і 

технологій 

соціокультурної взаємодії, 

культурно-просвітницької 

ї роботи з населенням, 

охорони і використання 

культурної спадщини 

тощо. 

 уміння адаптуватися 

в мультикультурному та 

поліетнічному 

середовищі, навички 

міжкультурної 

комунікації на основі 

толерантного ставлення 

до культур та їх носіїв; 

 вибір 

комунікативних 

стратегій у процесі 

спілкування з 

представником іншої 

культури; запобігання 

виникненню 

непорозумінь і 

конфліктних ситуацій 

через міжкультурні 

відмінності; 

 уміння розглядати й 

аналізувати українську 

культуру в 

порівняльному аспекті, 

уміння засвоювати  й 

оцінювати 

культурологічний 

досвід інших народів в 

контексті 

міжкультурних  

традицій, уміння 

розпізнавати 

національні цінності; 

 навички грамотного 

використання 

культурної спадщини. 

 сформована 

система цінностей: 

вітальних (здоров’я, 

сім’я, діти, добробут); 

соціальних 

(сприятливий 

морально-

психологічний клімат у 

суспільстві, соціальна 

рівність); 

традиціоналістичних 

(національно – 

культурне 

відродження, участь у 

релігійному житті); 

самореалізаційних 

(професійна реалізація, 

суспільне визнання, 

підвищення освітнього 

рівня, розширення 

культурного 

кругозору); 

громадських 

(демократичний 

розвиток країни, участь 

у діяльності 

політичних партій, 

громадських і 

волонтерських 

організацій) [105]. 

 

 знання економічних 

основ культури та 

функціонування 

культурних і креативних 

індустрій, проектного та 

організаційного 

менеджменту,  

 розуміння економічних 

основ індустрії дозвілля;  

 знання принципів 

організації екскурсійної 

діяльності;  

 

 уміння застосовувати 

на практиці знання 

теоретичних основ в 

соціокультурній сфері 

та сценарній роботі; 

 реалізація напрямів 

державної культурної 

політики, пов’язаної із 

збереженням та 

освоєнням художньої, 

культурно-історичної та 

природної спадщини; 

 наявність власної 

точку зору з 

культурологічної 

проблематики;   

 сформована оцінна 

позиція щодо 

різноманітних 

соціокультурних та 

мистецьких явищ 

минулого і сучасності; 

 саморозвиток і 

самоосвіта у сфері 

 



138 

 

Продовження таблиці 1. 2 

О
р
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н
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ац
ій

н
о
-е

к
о
н
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м

іч
н

и
й

 
 знання основ 

соціокультурного 

проектування та 

інформаційно-рекламної 

діяльності у сфері 

дозвілля;  

 знання теоретичних 

основ і дидактичних 

механізмів методики 

організації культурно-

дозвіллєвої діяльності;  

 знання механізмів 

менеджменту і маркетингу 

в сфері культури; 

 знання основ public 

relations; 

 знання основ 

корпоративної культури 

організації,, забезпечення 

внутрішніх та зовнішніх 

комунікацій. 

 

 уміння й навички 

розроблення художньо-

творчих програм у 

сферах 

соціокультурного 

життя; 

 уміння розробляти та 

управляти 

інноваційними 

культурно-мистецькими 

проектами; 

застосовувати 

соціально-культурні 

технології у процесі 

роботи з різними 

соціальними, віковими, 

релігійними, етнічними 

групами та окремими 

особистостями; 

 уміння 

встановлювати 

громадські зв’язки; 

 здатність до 

ефективного 

менеджменту у 

соціокультурній сфері. 

культурно-дозвіллєвої 

діяльності; 

 сформовані 

корпоративні цінності,  

 дотримання 

правових та етичних 

норм, урахування 

ментальних та 

культурних 

особливостей 

колективу (організації).     

Ін
ф

о
р
м

ац
ій

н
о
-к

о
м

у
н

ік
ац

ій
н

и
й

 (
ц

и
ф

р
о
в
и

й
) 

 знання про інформацію, 

інформаційні процеси та 

технології; 

 знання, що 

забезпечують пошук 

інформаційних даних у 

мережі Інтернет;  

 розуміння принципів 

роботи основних 

комп’ютерних програм; 

 знання сервісів 

Інтернету для розв’язання 

комунікаційних потреб 

(спілкування в соціальних 

мережах, е-листування, 

чати, форуми, блогінг та 

ін.); 

 навички цифрової 

комунікації; 

 володіння навичками 

медіаграмотності та 

кібербезпеки; 

 здатність розробляти, 

презентувати та 

впроваджувати 

культурні проекти, 

здійснювати їх 

експертизу з 

використанням 

сучасних соціальних та 

інформаційно-

комунікативних 

технологій;  

 навички 

використання 

мультимедіа у 

навчальній і майбутній 

професійній діяльності; 

 усвідомлення 

процесів 

інформатизації 

суспільства та 

цифровізації культури; 

 дотримання 

нетикету, принципів 

академічної 

доброчесності, 

підтримка відкритого 

доступу до наукових та 

навчальних ресурсів; 

 розуміння 

позитивних і 

негативних наслідків 

інформатизації 

суспільства; 

 готовність до 

отримання знань, умінь 

і навичок у галузі ІКТ 

для професійної 

самореалізації; 
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  уміння працювати в 

інформаційно-

комунікаційному 

середовищі; 

 здатність 

використовувати ІКТ 

для критичного 

осмислення даних, 

інноваційної діяльності 

в різних контекстах 

професійної діяльності. 

 

 мотивація на 

досягнення успіху в 

професійній діяльності 

на основі активного 

використання засобів 

цифрових технологій. 

 

Структуру професійної компетентності майбутніх фахівців 

культурології унаочнимо у вигляді схеми (Рис. 1. 1), а також надамо 

узагальнено-наочний вигляд структури професійної компетентності 

майбутніх культурологів та змісту її інформаційно-комунікаційного 

(цифрового) складника (Рис. 1 .2). 

 

 



 

 
Рис. 1.1. Структура професійної компетентності майбутніх фахівців культурології 
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Рис. 1.2. Структура професійної компетентності майбутніх фахівців культурології та  

зміст її інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника  



 

Висновки до розділу 1 

Аналіз психолого-педагогічної, культурологічної, мистецтвознавчої, 

методичної літератури, освітніх програм, вітчизняного й зарубіжного досвіду 

професійної підготовки майбутніх культурологів дозволив визначити 

теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів на сучасному етапі оновлення освіти. 

Виокремлено базові наукові підходи як загальнофілософські й 

загальнонаукові методологічні орієнтири дослідження професійної 

компетентності майбутніх фахівців культурології. Серед них: системний, 

культурологічний, синергетичний, аксіологічний, особистісний, діяльнісний, 

ресурсний, інформаційний. Особливого значення набув компетентнісний 

підхід, оскільки серед ключових понять дослідження компетентність та її 

складники. 

На основі аналізу сучасного стану розвитку культурологічної освіти в 

Україні зроблено узагальнення щодо змісту професійної підготовки фахівців 

спеціальності 034 Культурологія, наявних освітніх програм та спеціалізацій, 

що пропонують заклади вищої освіти України. 

Надано огляд обов’язкових навчальних дисциплін фахової підготовки 

культурологів та вибіркових компонентів освітніх програм, професійних 

кваліфікацій та сфери працевлаштування майбутніх культурологів. Доведено, 

що дисципліни, зорієнтовані на використання цифрових технологій у 

професійній підготовці культурологів введено до освітньої програми лише 

одного вітчизняного ЗВО, а саме Острозької академії, що пропонує 

здобувачам вищої освіти вибірковий блок дисциплін ,,Кіберкультура”.На 

підставі аналізу наукових розвідок із різних аспектів культурологічної освіти 

зроблено висновок щодо існування декількох моделей культурологічної 

освіти, серед яких: культурно-історична; культурно-антропологічна; 

культуротворча; полікультурна; діалогова. Відзначено, що до переліку 

моделей культурологічної освіти доцільно додати цифрову модель, оскільки 

на сучасному етапі тотальної дигіталізації культурного простору суспільства 
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опанування культури та культурологічна освіта не можливі поза цифровими 

технологіями. 

Визначено поняття професійної компетентності майбутніх 

культурологів, яка тлумачиться як інтегративна здатність особистості на 

основі здобутих знань (усвідомлення онтології, гносеології культури, 

культурної семантики, теорій і концепцій культури, у тому числі її сучасних 

цифрових форм, та ін.), розвинених умінь і навичок (ефективної комунікації, 

зокрема спілкування з мистецтвом, форм міжкультурної взаємодії, 

інтерпретації культури та цифрової комунікації і творчості тощо), 

сформованих ціннісних орієнтацій, духовної культури та досвіду здійснювати 

професійну діяльність з використанням цифрових технологій. У структурі 

професійної компетентності майбутніх культурологів виокремлено 

мистецтвознавчий, психолого-педагогічний, культурологічний, 

організаційно-економічний та інформаційно-комунікаційний (цифровий) 

складники, компоненти кожного із яких (когнітивний, операційно-

діяльнісний, рефлексивно-ціннісний) відповідають загальній структурі 

компетентності. 

Основні результати дослідження, викладені в першому розділі, 

відображено в таких публікаціях автора: 

[57; 59; 65; 67; 71; 72; 73; 76; 77; 78; 79; 84; 85; 86; 87; 95]. 
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РОЗДІЛ 2.  

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

КУЛЬТУРОЛОГІВ 

2.1. Цифровізація як ключовий чинник модернізації освіти: 

цифрова культура, цифрова грамотність та цифрова компетентність у 

сучасному науково-педагогічному обігу 

На сьогодні професійна підготовка фахівців вищої освітньої ланки не 

можлива без залучення цифрових технологій, шлях цифровізації є одним із 

ключових чинників модернізації освітньої системи України.  

Цифровізація наразі отримала міцне нормативно-правове підґрунтя, при 

цьому процеси цифровізації вітчизняної освіти цілком узгоджені з 

європейськими та загальносвітовими стандартами. Серед базових документів, 

які визначають магістральні напрями цифровізації: 

1. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2013 № 386-р. [357]. 

Документом закріплено повномасштабне входження України до глобального 

інформаційного простору та впровадження ІКТ в усі сфери суспільного життя. 

2. Проєкт „Цифровий порядок денний для України” (2016) [445], 

узгоджений із положеннями ініціативи „Цифровий порядок денний для 

Європи” (Digital agenda for Europe), розробленої в рамках європейської 

стратегії економічного розвитку „Європа 2020: стратегія розумного, сталого і 

всеосяжного зростання” (Europe 2020 Strategy) [618]. Серед пріоритетних сфер 

цифрової адженди для України зазначено підвищення цифрової грамотності” 

(Digital Literacy) (або „цифрової компетентності” (Digital Competence) як 

однієї із ключових компетентностей для повноцінного життя та діяльності, 

формування „цифрового інтелекту” (Digital Quotient, DQ), розвиток 

„цифрової” творчості, тобто використання цифрових технологій для 

створення контенту, медіа, застосувань тощо [445, с. 19]. 
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3. Проект Закону України Про внесення змін до Закону України „Про 

Національну програму інформатизації” (2017) [351], в якому надано сучасне 

тлумачення поняття інформатизації та схарактеризовано інформаційне 

суспільство. 

4. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації, схвалена 

розпорядженням Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. [356]. 

У документі сформульовано основні принципи цифровізації, дотримання яких 

є визначальним для створення, реалізації та користування перевагами, що 

надають цифрові технології. Серед них: принцип забезпечення кожному 

громадянинові рівного доступу до послуг, інформації та знань, що надаються 

на основі інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій; принцип 

сприяння розвитку інформаційного суспільства та засобів масової інформації 

та ін. Серед пріоритетних напрямів цифрового розвитку країни виокремлено 

освіту, зокрема зазначено, що цифрові технології надають можливість 

інтенсифікувати освітній процес, підвищити рівень та якість сприйняття, 

розуміння та засвоєння знань, роблять процес навчання мобільним, 

диференційованим та індивідуальним [356]. 

Основними напрямами цифровізації освіти визначено: 

 створення освітянських ресурсів і цифрових платформ з підтримкою 

інтерактивного та мультимедійного контенту для загального доступу закладів 

освіти та учнів, зокрема інструментів автоматизації головних процесів роботи 

навчальних закладів; 

 розроблення та впровадження інноваційних комп’ютерних, 

мультимедійних та комп’ютерно орієнтованих засобів навчання та обладнання 

для створення цифрового навчального середовища (мультимедійні класи, 

STEM-центри, інклюзивні класи, класи змішаного навчання); 

 організація широкосмугового доступу до Інтернету учнів та 

студентів у навчальних класах та аудиторіях в закладах освіти всіх рівнів; 
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 розвиток дистанційної форми освіти з використанням когнітивних та 

мультимедійних технологій [356]. 

Серед ключових ініціатив Концепції визначено, що наразі держава 

формує моду на цифрову культуру, популяризує освіту в секторі hi-tech, 

забезпечує створення цифрового мультимедійного контенту в процесі 

цифрової трансформації освіти, що є особливо актуальним для нашого 

дослідження системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій. Для реалізації окреслених 

завдань в Україні створено Міністерство цифрової трансформації, яке 

координує процеси цифровізації вітчизняного суспільства [169]. 

Отже, процеси впровадження цифрових технологій в усі ланки 

суспільства, у тому числі в галузі освіти і культури, наразі вирішуються на 

державному рівні, національна нормативно-правова база у сфері 

інформатизації освіти узгоджується із європейськими стандартами. Крім того, 

до інформаційного простору України активно залучаються 

загальноєвропейські стандарти викладання та оцінювання цифрової 

компетентності. Слід звернути увагу на наступні документи: 

1. Рамка цифрової компетентності для громадян (DigComp 2.0: Digital 

Competence Framework for Citizens), створена Об’єднаним дослідницьким 

центром Єврокомісії в рамках напряму досліджень ,,Навчання та навички для 

цифрової епохи” (Learning and Skills for the Digital Era). Остання версія цієї 

рамки передбачає вісім рівнів кваліфікації [518; 612]. 

2. Європейська рамка цифрової компетентності педагогів (European 

Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu), у якій 

йдеться про вимоги та рівні володіння цифровими уміннями й навичками 

учителів / викладачів [586]. 

3. Європейська / Інтернаціональна сертифікація комп’ютерних умінь 

(ECDL, European Computer Driving Licence / ICDL, International Computer 

Driving Licence), яка впроваджується в країнах ЄС та світу від початку 2000-х 

років [535; 539]. Для сертифікації розроблено певні стандарти, які є єдиними 
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для всіх країн. Сертифікат ECDL / ICDL підтверджує, що його власник володіє 

основами інформаційно-комунікаційних технологій (текстовими 

редакторами, електронними таблицями, базами даних, презентаційною 

графікою, послугами в інформаційних мережах) і є загальновизнаним в Європі 

та світі стандартом. В Україні наразі діє мережа тестових центрів ECDL, в яких 

можна скласти екзамен і отримати сертифікат. 

4. Європейська сертифікація ІТ-фахівців (EUCIP), розробником якої є 

Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) [526]. Ця 

сертифікація підтримує високі стандарти ІТ-професіоналізму. 

5. Рамка електронної компетентності (European e-Competence 

Framework, eCF), уперше розроблена 2016 р. для фахівців у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій. Цей документ також має статус 

офіційної європейської норми та, разом з вимогами до е-компетентності в 

сфері економіки, держуправління й бізнесу, вміщує рекомендації для 

використання у вищій освіті [536; 540]. 

На державному рівні наразі усвідомлюється й актуальність вивчення 

явищ цифровізації в сфері культури та осмислення основних категорій 

феномену цифрової культури. Так, в Аналітичній записці відділу гуманітарної 

політики Національного інституту стратегічних досліджень ,,Питання 

розвитку цифрової культури українського соціуму” [337] наголошено на 

необхідності ,,цифрової” модернізації українського суспільства, що 

передбачає: розширення ,,цифрової” грамотності громадян; зростання і 

поширення відкритих освітніх ресурсів із безкоштовними навчально-

тестовими програмами; ,,цифрові” зміни й кореляції навчально-освітнього 

процесу та ,,цифрову” модернізація всієї педагогічної науки та ін. [337] 

Про створення сучасного освітнього середовища на основі широкого 

використання нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання, 

розроблення освітньої онлайн платформи з навчальними і методичними 

матеріалами для учнів, учителів, батьків і керівників навчальних закладів 

йдеться в проекті ,,Нова українська школа” [300]. До понятійного апарату 
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цього документу, у відповідності до сучасних вимог, включено інформаційно-

цифрову компетентність як одну із ключових, що мають стати наскрізними у 

змісті всіх навчальних предметів реформованої вітчизняної школи.  

Отже, процеси цифровізації освіти, залучення цифрових технологій до 

всіх освітніх ланок широко обговорюються на державному рівні, що створює 

нормативно-правову базу для впровадження цифрових інновацій. 

Надамо визначення поняття ,,цифрові технології”, що є одним із 

ключових у нашому дослідженні. 

Як зазначено на Dictionary.com та Encyclopedia.com, що є провідними 

англомовними онлайн-словниками, цифрові технології – це галузь наукових 

або інженерних знань, що стосується створення та практичного використання 

цифрових або комп’ютеризованих пристроїв, методів, систем тощо [530]. Це 

технології, що забезпечують бінарне кодування інформації та дозволяють 

стиснути величезну кількість інформації на невеликих пристроях зберігання 

даних, які можна легко зберегти та транспортувати. Оцифровування також 

прискорює швидкість передачі даних [531]. 

У російському словнику-довіднику термінів нормативно-технічної 

документації поняття ,,цифрові технології” визначено майже аналогічно: 

технології, що використовують електронно-обчислювальну апаратуру для 

запису кодових імпульсів в певній послідовності і з певною частотою [448]. 

Цифрові технології включають всі види електронного обладнання та 

програми, які використовують інформацію у вигляді числового коду. Серед 

пристроїв, які обробляють та використовують цифрову інформацію, 

персональні комп’ютери, калькулятори, автомобілі, програвачі компакт-

дисків, смартфони, супутники зв’язку, телевізори високої чіткості, планшети, 

айфони тощо. Деякі науковці (К. Конвей (С. Conway), С. Харріс (S. Harris) та 

ін.), характеризуючи цифрові технології, використовують це поняття як 

синонім комп’ютерним технологіям та зазначають: будь-яка інформація, яка 

використовується на комп’ютері або розповсюджується на комп’ютері, відома 

як цифрова технологія. Серед прикладів цифрових технологій вони наводять 
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не лише комп’ютерні програми та програмне забезпечення, а також веб-

сторінки та веб-сайти, включаючи соціальні медіа; дані та бази даних; 

цифровий звук, наприклад, mp3 та ін. [525].  

Практично всі дослідники вказують на підвищення рівню креативності 

та розповсюдження інформації завдяки використанню цифрових технологій, 

що передусім стосується підтримки навчання в школі, при цьому розділяють 

технології для студентів (програми, призначені для вирішення проблем, або 

реалізації відкритого навчання) та вчителів (навчальні платформи, 

інтерактивні дошки та ін.) [532; 613]. 

Серед близьких понять: 

,,Комп’ютерні технології” як узагальнена назва технологій, що 

відповідають за зберігання, передачу, обробку, захист та відтворення 

інформації з використанням комп’ютерів. Поза комп’ютерних технологій 

неможливо уявити функціонування сучасного суспільства. Комп’ютери 

стають невід’ємним складником навчання, професійної діяльності, наукових 

досліджень, розваг та повсякденного життя. 

,,Мультимедійні технології” – різновид комп’ютерних технологій, що 

забезпечує з’єднання декількох видів пов’язаної між собою інформації (текст, 

звук, фото, малюнок, анімація, відео тощо) в єдиний блок [284]; інформаційні 

технології, що поєднують в одному програмному продукті різноманітні види 

інформаційних ресурсів: тексти, ілюстрації, анімацію, аудіо- і 

відеоінформацію [360]. 

,,Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)” як сукупність методів, 

виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних з метою 

збирання, опрацювання, зберігання і розповсюдження, інформації в інтересах 

її користувачів. ІКТ еволюціонували в цифрові технології, які наразі охопили 

всі сфери інформаційного суспільства. 

Функціонування цифрових технологій в галузі освіти призвело до 

виокремлення низки дефініцій, пов’язаних із ефективним застосуванням цих 

технологій, а також з особливостями поведінки особистості в умовах 
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цифрового навчання, дотриманням вимог до авторського права, актуалізацією 

питань безпеки тощо. Це поняття ,,цифрової культури”, ,,цифрової 

грамотності” та ,,цифрової компетентності”, які займають важливе місце в 

системі сучасної гуманітарної освіти. 

Розглянемо докладніше поняття ,,цифрова культура”, яке є одним із 

ключових у професійній підготовці майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій. Відзначимо, що цифрову культуру досліджують 

науковці кількох наукових галузей: культурології, соціології, медіазнавства, 

мистецтвознавства та педагогіки. 

Культурологія (Д. Галкін [106], К. Літвінова [567], В. Паршиков [453], 

Н. Соколова [404], Ю. Стракович [413], С. Черних [453], Г. Крибер (G. Creeber) 

[529], М. Деузе (M. Deuze) [528], Р. Мартін (R. Martin) [529], М. Хенд (M. Hand) 

[555], Т. О’Рейлі (Т. O’Reilly) [305], К. Бассет (C. Bassett) [499; 500] та ін.) 

засвідчує суттєві зрушення в розвитку сучасного культурного простору, його 

інтенсивну ,,цифровізацію” (дигіталізацію), яка надає можливості споживання 

,,культурного контенту” значно більшій кількості користувачів, ніж 

традиційна ,,аналогова” культура. Науковці звертають увагу на перекодування 

культурних артефактів, так звану ,,мозаїчність” сприйняття об’єктів культури 

та культурних подій в умовах інформаційно-комунікаційного середовища. 

Л. Манович (L. Manovich) вказує на комп’ютерний аналіз та інтерактивну 

візуалізацію культурних моделей, що може стати важливим напрямом у 

вивченні явищ культури, основною тенденцією в культурологічній критиці 

[571]. М. Журба розглядає дигіталізацію як форму існування сучасної 

культури, що обумовлена трансформацією енерго- та трудомістких 

аналогових технологій у цифрові, та надає можливість зберегти та тиражувати 

культурні артефакти без втрати якості. Йдеться про дигітальну матрицю 

сучасної культури [150]. 

У межах соціологічної науки у зв’язку з розповсюдженням нових 

(цифрових) медіа та переведенням в цифровий формат накопичених людством 

знань і культурної спадщини виокремилась самостійна гілка – ,,цифрова 
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соціологія” (О. Кислова [192], В. Солдатова [406], Р. Ніл (R. Neal) [577], 

Д. Лаптон (D. Lupton) [568], А. Казіллі (А. Casilli) [520], М. Карриган 

(М. Carrigan) [519] та ін.), яка, за влучним висловом О. Кислової є адекватним 

відгуком на становлення ,,цифрового суспільства” [192]. Аналогічну думку 

висловлює М. Карриган, відзначаючи, що соціологія як наука має постійно 

переосмислюватися, враховуючи нові обставини й реалії, тож цифрова 

соціологія веде мову саме про нові цифрові реалії [519]. 

Із соціологічними дослідженнями тісно пов’язано медіазнавство 

(Д. Галкін [106], Ю. Стракович [413], К. Бассет (C. Bassett) [500], Д. Рашкоф 

(D. Rushkoff) [593] та ін.), яке вивчає так звані ,,нові медіа” – медіа нової епохи 

(,,комп’ютерно опосередковані комунікації” (computer mediated 

communications), ,,цифрові медіа” (digital media), специфіку культури 

віртуальних спільнот як певної субкультури, а також аналізує пріоритети 

нових медіа (журналістика, комунікація чи культура?). 

Мистецтвознавство (А. Буров [35], А. Деникін [127], І. Елінер [141], 

О. Орлова [314], О. Шапінська [457], Б. Шумилович [475]) наразі вивчає нові 

цифрові форми існування мистецтва, зокрема New Media Art (інтерактивна 

інсталяція, комп’ютерна графіка, перформанс, NetArt, generative art, VideoArt 

та ін.) й засвідчує процеси трансформації моделей його (мистецтва) 

функціонування під впливом цифрових технологій, виникнення нових 

моделей соціальної мистецької взаємодії. 

Відзначимо, що всі гуманітарні науки, які вивчають ті чи інші аспекти 

розвитку й функціонування цифрової культури, об’єднуються в окрему 

наукову галузь – ,,цифрову гуманітаристику” (Digital Humanities) – комплекс 

цифрових гуманітарних наук, які намагаються інтерпретувати культурний і 

соціальний вплив основних компонентів інформаційної епохи, 

використовують нові технології, шукають відповіді на актуальні культурні, 

соціальні, історичні питання нової цифрової епохи (Г. Можаєва [274], Д. Беррі 

(D. Berry) та А. Фагерйорд (А. Fagerjord) [505], Л. Левенберг (L. Levenberg) та 



152 

 

ін. [587]). Феномен цифрової гуманітаристики засвідчує сучасну тенденцію 

міждисциплінарного вивчення технологій, суспільства й культури. 

Дослідження у галузі цифрової гуманістики підтримуються 

міжнародними науково-освітніми організаціями. Наприклад, Альянс 

цифрових гуманітарних організацій (The Alliance of Digital Humanities 

Organizations, ADHO) сприяє розвитку інтеграційних процесів у 

гуманістичних і цифрових сферах, а також підтримує міждисциплінарні 

пошуки науковців-гуманітарієв у галузі цифрових та комп’ютерно-

орієнтованих технологій. ADHO видає е-журнал Digital Humanities Quarterly 

(режим доступу: http://www.digitalhumanities.org/dhq/), у якому висвітлюються 

різні аспекти використання цифрових технологій в гуманітарних науках, 

зокрема з навчальними цілями, створення цифрових арт-інсталяцій, 

функціонування цифрових мистецтв (Digital Art, NetArt) тощо. 

В останні роки з’явилися дослідження щодо практичних методів, які 

наразі використовують цифрові гуманітарні науки, зокрема з вивчення, 

інтерпретації та презентації культурних матеріалів та практик [505; 571; 587]. 

Науковці вважають, що цифрові гуманітарні науки включають використання 

обчислювальної техніки для розуміння культурного матеріалу новими 

способами, а також застосування теорій і методів гуманітарних наук для 

інтерпретації нових технологій. 

Слід відзначити, що наукове тлумачення поняття ,,цифрової культури” 

розпочалося від початку ХХІ століття, коли воно було введено до наукового 

обігу (Т. О’Рейлі (Т. O’Reilly)) у зв’язку з виникненням технологій Web 2.0 – 

другого покоління мережевих сервісів Інтернету з якісно новим підходом до 

організації, реалізації та підтримки Web-ресурсів [305]. Тож з технологічного 

боку цифрова культура є складовою електронної культури, що функціонує 

завдяки цифровим пристроям на основі принципу цифрового кодування 

інформації з допомогою бінарного коду, що стає системоутворювальним 

чинником цієї культури (О. Гук [120]). 
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У зарубіжній науці існує значна кількість досліджень цифрової 

культури, це явище вивчають К. Бассет (C. Bassett) [499], К. Гере (С. Gere) 

[549], Г. Крибер (G. Creeber) [529], М. Деузе (M. Deuze) [528], Р. Мартін (R. 

Martin) [529], М. Хенд (M. Hand) [555] та ін., у переважній більшості 

аналізуючи його як технологічний й культурологічний феномен та вказуючи 

на дигітальність як маркер культури останніх десятиліть. Почасту цифрова 

культура ототожнюється з новими медіа, оскільки дослідники засвідчують 

перехід медіа від аналогових форматів до цифрових. Саме так тлумачить 

назване культурне явище М. Деузе (M. Deuze), виокремлюючи його типові 

риси: співучасть (Participation) (спільна діяльність: блоги, Wiki, соціальні 

мережі тощо); регенерація (Remediation) як оновлення традиційних медіа 

(мікроблогінг, відсутність обмежень, індивідуалізм соціальної спільноти); 

бріколаж (Bricolage) як ремікс, Click-, link- та publish-процес створення чогось 

із вже існуючих засобів і результат такої діяльності [528]. 

У певних зарубіжних розвідках цифрова культура розглядається в межах 

щоденних актів ведення цифрової роботи і включає в себе оцінку, дослідження 

та спільне користування різними цифровими інструментами, середовищами та 

артефактами, які інформують та полегшують роботу (Д. Роулс (D. Rowles), 

Т. Браун (T. Brown) [591; 592]). 

Звернемо увагу на досить розгорнуте тлумачення цифрової культури 

Н. Перкіна (N. Perkin), який розглядає її, передусім орієнтуючись на 

комерційний результат, та вважає, що їй притаманні такі риси, як-от: 

 організаційна спритність (Аgile and Responsive), орієнтація на 

експерименти, випробування та навчання, здатність швидко рухатися; 

 орієнтованість на клієнта (Customer-centricity), відображена в 

стратегіях, процесах і структурах, вбудована в культуру; 

 комерційна зорієнтованість (Сommercially Focused), спрямована на 

вивчення, визначення та оцінку можливостей, на результат; 
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 передбачуваність (Visionary), наявність переконливої спільної 

мети, що добре розуміється всіма; 

 технологічна грамотність (Technology-literate), що передбачає 

оптимальний баланс загального та спеціалізованого використання технологій;  

 гнучкість і адаптивність (Flexible and Adaptive), готовність до змін; 

 існування в мережі Інтернет (Networked), відкритий доступ до 

ресурсів; 

 допитливість і здатність до дослідження (Еxploring and Curious), 

відкритість до нових технологій та вивчення користувачів (клієнтів); 

 підприємництво та інноваційність (Entrepreneurial and Innovative), 

безперервність та систематичність;  

 відкритість та прозорість (Оpen and Transparent), високий рівень 

довіри, продуктивна неформальність, психологічна безпека; 

 співпраця та безперервне навчання (сollaboration and learning) [581].  

Отже, N. Perkin тлумачить цифрову культуру передусім як спосіб 

індивідуальної поведінки, що формується під впливом трансформацій 

цифрового суспільства, проявляється в усіх аспектах життя, змінюючи 

світогляд, переосмислюючи основні соціально-економічні, політичні, духовні 

та культурні уявлення, перетворюючи людей на активних учасників процесів 

інформаційного розвитку, трансформації та обміну [581]. 

На складності та багатозначності досліджуваного феномена 

наполягають і науковці пострадянського простору. Так, Н. Соколова вказує на 

еволюцію дефініцій, використовуваних для аналізу й усвідомлення цифрових 

технологій (,,цифрові” або ,,нові медіа”, ,,кіберпростір культури”, 

,,кіберкультура”, ,,цифрова культура”, ,,пост-кіберкультура”) [404]. 

О. Карпенко та В. Наместник у власному визначенні ,,цифрової 

культури” наслідують зарубіжних вчених, зокрема N. Perkin, й тлумачать її як 

спосіб індивідуальної поведінки в умовах трансформацій цифрового 

суспільства [562]. Проте в контексті професійної діяльності цифрова культура, 
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на думку О. Карпенка та В. Наместник, – це здатність особистості 

застосовувати свої цифрові знання та навички, тобто фактично це поняття 

наближено до цифрової компетентності. 

К. Літвінова (К. Litvinova) у власному Digital Blog тлумачить цифрову 

культуру як систему правил поведінки людини, яких вона дотримується під 

час використання інформаційно-комунікаційних технологій [567]. До 

компонентів цифрової культури авторка відносить:  

 раціональне споживання інформації; мова йде про так звану 

інформаційну дієту, ,,infovegans” (,,інформаційне вегетаріанство”) – свідоме 

обмеження використання інтернету, читання новин, перегляду телевізора 

тощо, тобто обмежене споживання інформації; 

 критичне мислення, що стосується не лише кількості, а передусім 

якості сприйнятої інформації і вміщує пошук (вибір достовірних та надійних 

інформаційних джерел), інтерпретацію (надання переваги фактам, ніж 

думкам), дослідження (глибокий аналіз інформації для формування висновків) 

та оцінку (погляд на інформаційне повідомлення з різних аспектів). Як влучно 

зазначає авторка, неможливо цілком відмежуватись від неякісного контенту, 

оскільки в інформаційному просторі користувача постійно супроводжує 

реклама, чорний PR, тож критичне мислення допомагає автоматично 

відкидати хибну інформацію й виступає важливим компонентом цифрової 

культури особистості; 

 цифрову грамотність (компетентність), тобто вміння користуватись 

сучасними ІТ та програмним забезпеченням, зокрема у професійній 

діяльності, звертати увагу на ІТ-новинки; 

 ІТ-волонтерство – використання ІКТ не лише для власних потреб, 

але й для вдосконалення оточуючого світу (приклади такої діяльності – участь 

громадян у створенні краудкарт (crowdmaps) за допомогою соціального 

мобільного додатку, у соціальних веб-проектах, використання інструментів 

електронної демократії тощо); 
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 ,,зелене” використання інформаційних технологій (,,Greening IT”) – 

участь у вирішенні екологічних проблем, спричинених інформаційним 

прогресом, зокрема, проблеми нераціональної утилізації електронного сміття 

[567].  

Звернемо увагу на некоректне використання К. Літвіновою понять 

цифрова грамотність та компетентність, які вона вважає синонімами. 

На думку М. Кириченка, цифрова культура є результатом розвитку 

культури інформаційного суспільства, що сформувалася впродовж останніх 

десятиліть сучасної цивілізації. Цифрова культура означає культурну 

динаміку й визнання того, що цифрові технології стали органічною частиною 

життя сучасної людини [189, с. 179]. Погоджуючись з А. Лазаревичем, 

дослідник відзначає, що вплив цифрових технологій на культуру обертається 

оцифровуванням традиційної культури і розповсюдженням цифрових 

цінностей, що несуть цінності науково-технічного технологічного прогресу, 

раціональності, функціональності, ефективності, мобільності, успіху й 

самореалізації людини у творчо-креативній праці, яка змінила рутину [189, 

с. 180; 233, с. 56] 

М. Кириченко пропонує визначення цифрової (дигітальної) культури в 

широкому потрактуванні як системи реальних і символічних феноменів, що 

базуються на цифровому кодуванні та його універсальній технічній реалізації, 

закріплені ментально й детермінують віртуальні форми різних видів 

життєдіяльності. У вужчому смислі цифрова культура тлумачиться науковцем 

як система цінностей, знань, компетенцій, моделей поведінки і комунікації, що 

визначають життєдіяльність людини в цифровому просторі. Вважаємо не 

зовсім коректним диференціацію на широке й вузьке, оскільки в першому 

випадку в основі визначення є технічний принцип (цифрове кодування), а в 

другому – особистісні принципи життєдіяльності людини. 

Як справедливо вказують Л. Гаврілова та Я. Топольник, певна група 

науковців (Д. Галкін [106], С. Черних та В. Паршиков [453]) аналізує цифрову 

культуру крізь призму нових артефактів, нових художніх практик, які виникли 
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саме завдяки цифровим технологіям (комп’ютерна графіка, комп’ютерні ігри, 

Інтернет, системи віртуальної реальності, цифрові формати традиційних 

засобів комунікації, технологічне мистецтво тощо) та загальним еволюційним 

процесам ,,оцифровування” сучасної культури [99]. Дослідники вбачають в 

цифровій культурі, яка визначає нові цінності та смисли буття особистості, 

опозицію гуманістичній педагогіці, говорять про нову онтологію освітньої 

взаємодії і встановлення нового освітнього порядку, коли змінюється не лише 

алгоритм ,,набуття” знання, а й власне культура цього набуття й використання 

знань [453]. 

Д. Галкін розглядає цифрову культуру на декількох рівнях, 

узагальнюючи технологічний, соціологічний, культурологічний та 

мистецтвознавчий підходи до розуміння цього явища:  

 матеріальному (технічні системи сучасних цифрових пристроїв: 

комп’ютери, смартфони, цифрові фотокамери з відповідним ПЗ); 

 функціональному (соціальному): забезпечення діяльності інститутів, 

які визначають спосіб повсякденного життя, форми взаємодії, ритуали і 

традиції різних груп населення (від ведення електронної документації до 

творів технологічного мистецтва); 

 символічному, оскільки символічна природа цифрової культури, яка 

формується в логіці цифрового кодування і розвитку мов програмування, не 

викликає сумнівів; 

 ментальному, який стосується вкоріненості культури в психічне 

життя людей (цей рівень цифрової культури торкається дискусійних питань 

прийняття чи відкидання технологічного імперативу, нових звичок роботи з 

інформаційними даними тощо); 

 духовно-ціннісному, що вміщує цінності цифрової культури в 

національному, міжнаціональному, релігійному, соціально-політичному, 

метафізичному контекстах [106]. 
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Наведемо також визначення поняття цифрової культури, подане в 

Аналітичній записці відділу гуманітарної політики Національного інституту 

стратегічних досліджень ,,Питання розвитку цифрової культури українського 

соціуму” [337]: цифрова культура – це базова основа сучасної світової 

культури. Явище цифрової культури вказує на домінуючу форму соціалізації 

сучасного суспільства – інформаційно-віртуальну, її різноманітні творчі 

практики (кінематографічний і літературний кіберпанк, відеоскульптура й 

цифрові інсталяції, техно- та електронна музика, віртуальний музей та театр, 

софт-арт, інфографіка, інтерактивна візуалізація тощо) є показниками 

фундаментальних змін у пізнанні людини та її творчості. Під впливом 

цифрової культури докорінно змінюється й розуміння власне культури [337]. 

Тож, основний акцент у наведеному визначенні зроблений на формі існування 

сучасної культури – цифровій, віртуальній, електронній, що звужує розуміння 

досліджуваного феномену. 

Поняття цифрової культури поступово входить до наукового обігу 

сучасної педагогіки. Дослідники починають використовувати й описувати 

дефініції ,,цифрової культури педагога”, ,,цифрової культури педагогічного 

працівника”. Відзначимо, що в науково-педагогічній та методичній літературі 

,,цифрова культура” розглядається переважно як синонім цифрової 

грамотності (Digital Literacy), приміром, В. Ребрина [367] визначає цей 

освітній феномен як вміння працювати з сучасною цифровою технікою і 

володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та 

виокремлює такі його складники: комп’ютерна грамотність, інформаційна 

грамотність (інформаційна культура), мультимедійна грамотність та 

грамотність комп’ютерної комунікації. 

О. Базелюк, аналізуючи цифрову культуру педагогічного працівника 

закладу професійної освіти, тлумачить її як прийняті ним (педагогічним 

працівником) цінності гуманістичного суспільства, володіння технологіями 

оптимального орієнтування та продуктивного спілкування в сучасній 

цифровій реальності, які оптимізують та гармонізують його професійну 
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діяльність” [11]. Серед провідних векторів процесу розвитку цифрової 

культури педагогічного працівника науковець визначає наступні: 

1. Усвідомлення та розуміння цифрової культурної реальності, 

володіння її принципами та способами взаємодії у її просторі. 

2. Володіння цифровою компетентністю, що забезпечує ефективне 

використання цифрових технологій у професійній педагогічній діяльності.  

3. Організацію системи оптимального пошуку та плідних інформаційних 

контактів для виконання професійних завдань.  

4. Психологічну готовність до реалізації різних моделей поведінки в 

цифровому середовищі відповідно до морально-етичних норм і 

загальнолюдських цінностей [11, с. 30]. 

З формуванням і розвитком цифрової культури майбутніх педагогів 

пов’язано відгалуження самостійної педагогічної гілки – цифрової педагогіки 

(digital pedagogy) як науки про використання електронних елементів у 

навчальному процесі з метою посилення та зміни освітянського досвіду, що 

призводить до переформатування навчання і викладання, що засвідчується 

вітчизняними й зарубіжними науковцями (В. Биков, М. Лещенко [514], 

П. Матюшко [261], М. Чошанов [600]). Як вказують В. Биков та М. Лещенко, 

цифрова педагогіка в комплексі наук цифрової гуманітаристики (Digital 

Humanities) є наукою про закономірності передачі та сприймання освітнього 

досвіду, що відбувається у фізичній і віртуальній реальностях на основі 

використання інформаційно-комунікаційних технологій [514]. Вони вважають 

за необхідне ввести до вітчизняного наукового обігу категорію ,,цифрової 

гуманістичної педагогіки”, як науки, що демонструє конвергенцію 

інформаційно-комунікаційних технологій з гуманістично-освітніми 

практиками. Цифрова гуманістична педагогіка вже започаткована в 

зарубіжній педагогічній теорії і практиці (Д. Бретт (D. Brett) [509], П. Файф 

(P. Fyfe) [546] та ін.), якою наголошується не лише застосування ІКТ під час 

навчання, а передусім аналіз педагогічних змін, що відбулися завдяки цьому 

процесу. Серед основних завдань нової науки: створення концепцій інтеграції 
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гуманістичного й технологічного компонентів навчального процесу, що 

визначають шляхи використання ІКТ з метою підвищення якості навчання, 

надання йому властивостей демократичності, відкритості, індивідуалізації, 

творчості, мотивації усіх громадян до пізнавально-навчальної діяльності [26, 

с. 122]. П. Матюшко відзначає, що цифрова педагогіка ґрунтується на дії, 

інтерактивності, співробітництві, впровадженні у навчання технологічних 

досягнень (віртуальна реальність, штучний інтелект, великі бази даних, відео 

360 градусів та ін.), вона має ігровий емоційний характер. Наразі сучасна 

освіта знаменується процесом переходу від навчання 2.0, де обмін і 

співробітництво є основоположними, до навчання 3.0, яке використовує 

принципово нові технології [261]. М. Чошановим виокремлено основні 

компоненти цифрової педагогіки – електронну дидактику та проектування 

педагогічних процесів [600]. 

Отже, підводячи підсумки аналізу поняття цифрова культура, 

сформулюємо власне тлумачення: у загальному сенсі цифрову культуру ми 

розуміємо як сучасну форму існування культури, яка демонструє процеси 

оцифровування традиційної культури та виникнення нових артефактів та 

мистецьких практик на основі цифрового кодування (NetArt, комп’ютерна 

музика, віртуальні інсталяції та ін.). Цифрову культуру особистості 

(педагога, культуролога, фахівця іншої галузі) ми розглядаємо як систему 

поведінки особистості в умовах цифрового суспільства, що включає культуру 

комунікації (Web-спілкування, Network Etiquette), раціональне споживання 

інформації (медіаграмотність), розвинене критичне мислення та ефективне 

використання цифрових технологій для забезпечення особистих потреб та 

успішної професійної діяльності. Осмислення цифрової культури як 

показника успішної педагогічній діяльності фактично переводить це поняття 

у смислове поле цифрової грамотності та цифрової компетентності. 

Поняття ,,цифрова культура” входить до складу більш широкої дефініції 

,,інформаційна культура”, що визначається як сукупність норм, правил і 

стереотипів поведінки, пов’язаних з інформаційним обміном у суспільстві 
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([108]). На думку П. Герчанівської, інформаційна культура вміщує: 1) засоби 

оперування знаками, інформацією для вирішення теоретичних і практичних 

завдань; 2) процеси функціонування інформації в соціокультурному просторі; 

3) механізми виробництва, зберігання і передання інформації; 4) систему 

навчання, підготовки людини до ефективного використання засобів 

інформації та самої інформації. Близьким є тлумачення інформаційної 

культури А. Коломієць, яка розуміє її як сукупність інформаційного 

світогляду, системи ціннісних орієнтацій, знань, умінь, навичок, що 

забезпечують цілеспрямовану і результативну самостійну діяльність з метою 

задоволення власних і професійних потреб в інформаційних продуктах ([198]). 

Для дослідження системи професійної підготовки майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій слід розглянути поняття 

цифрової грамотності та цифрової компетентності. 

Як вказувалося вище, цифрова грамотність (digital literacy) 

розглядається багатьма дослідниками (В. Ребрина [367], К. Літвінова [567], 

Н. Перкін [581] та ін.) як складник цифрової культури. Проте у зарубіжній 

педагогіці (Д. Белшоу (D. Belshaw) [503], П. Гілстер (P. Gilster) [551], 

А. Мартін (А. Martin) та Й. Грудзіеcкі (J. Grudziecki) [574], Г. Дженкінс 

(Н. Jenkins) [560], М. Кнобел (M. Knobel) та К. Ланкшеар (C. Lankshear) [564], 

М. Варшавер (M. Warschauer) [615] та Т. Матучняк (T. Matuchniak) [614], 

Е. Харгітай (E. Hargittai) [556] та ін.) це поняття зазвичай тлумачиться дещо 

інакше. Це не лише система когнітивних, соціальних і технічних навичок, які 

гарантують якісне існування людини в інформаційному середовищі, а більш 

складне поняття, яке характеризується комплексом складників, серед яких: 

інформаційна грамотність (information literacy) – навички самостійного 

пошуку, аналізу, критичного осмислення інформаційних даних; компетентне 

користування соціальними медіа (social media literacy); використання 

мережевих технологій (network literacy) з розумінням основ мережевої безпеки 

й стандартів Network-етикету. 
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Цілком погоджуємося з Н. Корецькою та О. Мороз, які вказують, що 

європейські та американські дослідники до тлумачення цифрової грамотності 

обов’язково додають екологічне відношення до цифрових технологій, якими 

створено особливе середовище життя людини, яке вимагає дотримання норм 

гігієни й відповідальності користувача [204]. 

Г. Дженкінс (Н. Jenkins), Р. Пурушотма (R. Purushotma), М. Вейгель 

(M. Weigel) та ін., вивчаючи виклики сучасної культури, вважають, що 

цифрова грамотність залежить від сформованості наступних типів навичок: 

– навичок взаємодії з комп’ютером (hardware skills), що виводять в 

мережу Інтернет та забезпечують створення цифрових артефактів; 

– навичок взаємодії з програмним забезпеченням (software skills), що 

забезпечує успішну роботу з контентом. 

– універсальних навичок роботи з цифровими технологіями (metaskills), 

тобто навичок конструювання, розроблення цифрового середовища тощо 

[560].  

Вважаємо за доцільне докладно проаналізувати тлумачення цифрової 

грамотності Д. Белшоу (D. Belshaw) у книзі „Основні елементи цифрової 

грамотності” (The Essential elements of digital literacies) [503], яким виділено 

вісім ключових компонентів цього феномену: культурний, когнітивний, 

конструктивний, комунікативний, критичний, громадянський, а також 

упевнене користування та креативність.  

Автор вважає, що культурний компонент (Cultural: how to behave) 

передбачає передусім дотримання Інтернет-етикету (netiquette), культури 

інтернет-спілкування, а також розуміння специфічних інтернет-артефактів, 

повагу до конфіденційності та захисту інформації.  

Когнітивний компонент цифрової грамотності (Cognitive: how to do), за 

Д. Белшоу, це розуміння ключових понять комп’ютерної грамотності та ІТ-

навичок. Конструктивний компонент (Constructive: how to use) передбачає 

коректне використання контенту в цифровому середовищі, дотримання 

авторських прав та знання різновидів ліцензій Creative Commons. 



163 

 

Комунікативний компонент (Communicative: how to communicate) припускає 

урахування особливостей спілкування в цифрових середовищах. Упевнене 

користування (Confident: how to belong) відображає можливості навчання в 

цифровому середовищі, а також забезпечує розуміння й використання переваг 

онлайн-простору у порівнянні з оффлайн-ресурсами. Креативний компонент 

(Creative: how to make) цифрової грамотності забезпечує прояви творчості в 

цифровому просторі, створення нового знання за допомогою цифрових 

технологій. Критичний компонент цифрової грамотності за Д. Белшоу 

(Critical: how to evaluate) передбачає використання аналітичних умінь і 

навичок оцінювання цифрового контенту, виокремлення надійних джерел. 

Громадянський компонент (Civic: how to participate) пов’язаний з 

використанням цифрового середовища для відстоювання цифрових прав та 

обов’язків, участі у соціальних рухах в Інтернеті та ін. 

Варто відзначити, що Д. Белшоу розуміє цифрову грамотність дуже 

широко, включаючи до цього поняття і критичне мислення, і творчу 

реалізацію особистості, і характерне для зарубіжної цифрової педагогіки ІТ-

волонтерство, що, на нашу думку, в значній мірі наближає це поняття до 

цифрової культури. 

Вітчизняні дослідники також не обходять увагою означений феномен, 

розглядаючи його в складі ІК-компетентності (О. Овчарук [306]), а також 

пов’язуючи це поняття з проблемами інтернет-безпеки (В. Кудлай [219], 

О. Радзієвська [365]).  

На нашу думку цифрова грамотність є поняттям значно вужчим за 

цифрову культуру, їй підпорядкованим та таким, що вказує на сформованість 

умінь і навичок використання цифрових технологій. Саме в такому сенсі 

тлумачить цифрову грамотність В. Іонан, як здатність ефективно та безпечно 

використовувати сучасні цифрові технології в роботі та навчанні, в 

професійному та особистісному розвитку [169]. 

Поняття ,,цифрова компетентність” є значно ширшим і більш 

загальним, оскільки його смисловий контент вміщує і навички роботи в 
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цифровому середовищі як провідну ознаку цифрової грамотності, і ціннісні 

орієнтири та особистісний досвід сприйняття нових артефактів та практик 

цифрової культури.  

У зарубіжному науковому обігу наразі використовується поняття 

„цифрової компетентності” (digital competence) як однієї із восьми ключових 

компетентностей для навчання впродовж життя (lifelong learning). Її також 

називають трансверсальною, оскільки сформована цифрова компетентність 

сприяє досягненню інших компетентностей (у сферах мов, математики, вміння 

навчатись, культурної обізнаності тощо). На думку європейських вчених 

К. Ала-Мутка (К. Ala-Mutka) [494], Дж. Романі (J. Romani) [588], А. Феррарі 

(A. Ferrari) [543] та ін., цифрова компетентність належить до універсальних 

навичок ХХІ ст., які мають забезпечити активну участь кожного громадянина 

в житті суспільства та його економічному розвитку. При цьому в усвідомленні 

й конкретизації поняття цифрової компетентності існують певні розбіжності. 

Наприклад, С. Скотт (C. Scott) [594] визначає цифрову компетентність 

як здатність використовувати цифрові медіа й ІКТ, розуміти і критично 

оцінювати різні аспекти цифрових медіа і медіа контенту, а також уміти 

ефективно комунікувати у різноманітних контекстах. Науковцем виокремлено 

такі складники: інформаційна і медіа грамотність (пошук, опрацювання, 

зберігання інформації, створення цифрових матеріалів); онлайн комунікація 

(електрона пошта, чати, блоги, соціальні мережі та ін.); технічний (ефективне 

і безпечне використання комп'ютера і ПЗ для вирішення різноманітних задач) 

та споживацький (вирішення повсякденних задач, які задовольняють 

різноманітні потреби) компоненти [594]. Тож цифрова компетентність у 

тлумаченні С. Скотта не виходить за межі медіа- та цифрової грамотності. 

А. Мартін (A. Martin) та Дж. Грудзиески (J. Grudziecki) [574] взагалі 

розглядають цифрову компетентність як перший ступінь розвитку цифрової 

грамотності, тобто поняття мають зворотне підпорядкування, що, на нашу 

думку, некоректно. 
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Узагальнюючі визначення цифрової компетентності знаходимо в 

зарубіжних наукових розвідках К. Ала-Мутка та А. Феррарі, зроблені на 

підставі вивчення офіційних документів Європейського Союзу з питань 

освіти, ґрунтовного аналізу кількох міжнародних проектів та ініціатив. Так, 

А. Феррарі визначає цифрову компетентність як набір знань, умінь, ставлень 

(включаючи здатності, стратегії, цінності та обізнаність), що необхідні для 

використання інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових медіа з 

метою виконання завдань; вирішення проблем; спілкування; управління 

інформацією; співробітництва; створення і поширення змісту; та побудови 

знання ефективно, результативно, відповідно, критично, творчо, самостійно, 

гнучко, етично, рефлексивно для роботи, відпочинку, спільної діяльності, 

навчання, спілкування, задоволення споживчих потреб та забезпечення 

можливостей для реалізації прав [543]. Вважаємо це визначення найбільш 

повним і точним у зарубіжній науці. 

К. Ала-Мутка (К. Ala-Mutka) пропонує узагальнюючу модель цифрової 

компетентності, у складі якої вона виділяє:  

 інструментальні вміння та знання (instrumental skills and knowledge), 

тобто технічні уміння роботи з цифровими пристроями; 

 поглиблені вміння та знання (advanced skills and knowledge), що 

забезпечують ефективну взаємодію та комунікацію, управління інформацією, 

навчання в мережі, участь у цифровій діяльності; 

 ставлення (attitudes), зокрема критичне ставлення до якості 

інформації, розуміння й прийняття міжкультурної взаємодії, відкритість до 

цифрової творчості й навчання з використанням цифрових інструментів [494].  

Отже, К. Ала-Мутка, структуруючи цифрову компетентність, акцентує 

знання, уміння й ставлення, що цілком відповідає загальному розумінню 

категорії компетентності. 

Відзначимо, що у вітчизняній науці поняття цифрової компетентності 

також поступово набуває поширення й теоретичного осмислення. Так, у 
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Концепції Нової української школи [300], новому Державному стандарті 

початкової освіти [353] інформаційно-комунікаційна (цифрова) 

компетентність виокремлена як одна із ключових,  що передбачає впевнене, а 

водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в 

публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційно-цифрова 

компетентність за стандартом НУШ вміщує також інформаційну й медіа-

грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботу з базами 

даних, формування навичок безпеки в інтернеті та кібербезпеки, розуміння 

етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо) 

[300, с. 11]. Саме у такому значенні, наведеному в державних освітніх 

документах України, поняття цифрової компетентності використовується в 

вітчизняній науково-педагогічній літературі (В. Калінін [177], 

О. Коневщинська [446], О. Овчарук [306; 446], О. Сисоєва [392] та ін.) 

Звернемо увагу на фундаментальне дослідження Г. Солдатової, 

Т. Нестик та ін., якими проаналізовано рівні розвиненості цифрової 

компетентності підлітків та батьків у Росії. Науковці розглядають цей 

феномен як складне, комплексне явище, що визначає наразі життєдіяльність 

людини в різних сферах інформаційного суспільства, як здатність індивіда 

впевнено, ефективно, критично і безпечно вибирати й застосовувати 

інформаційно-комунікаційні технології в різних сферах життєдіяльності 

(робота з контентом, комунікація, споживання, техносфера), а також його 

готовність до такої діяльності [405]. У структурі цифрової компетентності 

автори виокремлюють чотири види компетентностей, серед яких: 

 інформаційна та медіакомпетентність – знання, вміння, мотивація і 

відповідальність, пов’язані з пошуком, розумінням, організацією, 

архівуванням цифрової інформації та її критичним осмисленням, а також зі 

створенням інформаційних об’єктів з використанням цифрових ресурсів 

(текстових, образотворчих, аудіо та відео); 
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 комунікативна компетентність – знання, вміння, мотивація і 

відповідальність, необхідні для різних форм комунікації (електронна пошта, 

чати, блоги, форуми, соціальні мережі та ін.) і з різними цілями; 

 технічна компетентність – знання, вміння, мотивація і 

відповідальність, що дозволяють ефективно і безпечно використовувати 

технічні та програмні засоби для вирішення різних завдань, в тому числі 

використання комп’ютерних мереж, хмарних сервісів тощо; 

 споживча компетентність – знання, вміння, мотивація і 

відповідальність, що дозволяють вирішувати за допомогою цифрових 

пристроїв і інтернету різні повсякденні завдання, пов’язані з конкретними 

життєвими ситуаціями, які передбачають задоволення різних потреб [405]. 

На нашу думку, у такому визначенні є певне обмеження видів цифрової 

діяльності (робота з контентом, комунікація, споживання, техносфера), поза 

увагою авторів залишилась професійна діяльність людини в умовах цифрового 

суспільства. 

Докладно зміст та показники цифрової компетентності описано в 

розробленій 2016 р. Європейською комісією ,,Рамці цифрової компетентності 

для громадян” (DigComp 2.0: Digital Competence Framework for Citizens) на 

виконання та підтримку низки досліджень та ініціатив під назвою ,,Навчання 

та навички для цифрової епохи” (Learning and Skills for the Digital Era), метою 

яких є узагальнення світового, європейського досвіду опанування навичками 

використання ІКТ у навчанні та роботі – навичками ХХІ століття [612]. У 

названому документі описано п’ять сфер цифрової компетентності 

(інформація та цифрова грамотність, комунікація та співробітництво, 

створення цифрового контенту, безпечність, вирішення проблем), кожна із 

яких має відповідати певному рівню (базовий користувач, незалежний 

користувач, професійний користувач). 2017 р. Рамка цифрової компетентності 

була оновлена, науковцями С. Карретеро (S. Carretero), Р. Вуорікері 

(R. Vuorikari) та І. Пуні (Y. Punie) виділено вісім рівнів цієї компетентності, 
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визначені у відповідності до складності виконуваних завдань, ступеня 

автономності та когнітивних результатів навчання на основі таксономії 

Б. Блума [518]. 

2017 р. К. Редекер (С. Redecker) та І. Пуні (Y. Punie) було представлено 

документ ,,Європейська рамка цифрової компетентності педагогів” (European 

Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu) як загальну 

європейську стратегію формування й розвитку цифрової компетентності 

педагогів [586]. Як зазначають автори, DigCompEdu є науково обґрунтованою 

базою даних, яка допомагає керувати освітньою політикою і може бути 

безпосередньо адаптована для реалізації регіональних та національних 

освітніх інструментів та навчальних програм. Структура DigCompEdu 

спрямована на викладачів на всіх рівнях освіти, від раннього дитинства до 

вищої освіти та освіти для дорослих, включаючи загальне та професійне 

навчання, спеціальне навчання та контексти неформального навчання. Вона 

має на меті забезпечення загальних орієнтирів для розробників моделей 

цифрової компетентності, тобто держав, регіональних урядів, відповідних 

національних і регіональних агенцій, самих освітніх організацій, а також 

державних або приватних постачальників професійної підготовки. 

У ,,Європейській рамці цифрової компетентності педагогів” 

виокремлено шість сфер, на яких сфокусована професійна діяльність 

викладачів: 

1. Професійна реалізація (Professional Engagement) – використання 

цифрових технологій для професійного спілкування, співпраці, рефлексії та 

продовження професійного розвитку. 

2. Цифрові ресурси (Digital Resources) – пошук, створення та обмін 

цифровими ресурсами, ефективний захист конфіденційності цифрового 

вмісту, повага до авторського права, використання відкритих ліцензій і 

відкритих освітніх ресурсів. 

3. Викладання та навчання (Teaching and Learning) – управління та 

організація використання цифрових технологій у викладанні й навчанні для 
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підвищення ефективності, експерименти з новими формами й форматами, 

навчання на основі співпраці та саморегулювання. 

4. Оцінювання (Assessment) – використання цифрових технологій та 

стратегій для вдосконалення процедури оцінювання, критичний аналіз та 

інтерпретація цифрових показників щодо активності, продуктивності та 

прогресу учнів, забезпечення зворотнього зв’язку та планування. 

5. Розширення можливостей учнів (Empowering Learners) – 

використання цифрових технологій у педагогічних стратегіях для підвищення 

активності учнів та індивідуалізації навчання, забезпечення доступності 

навчальних ресурсів та заходів для всіх учнів, у тому числі тих, які мають 

особливі потреби. 

6. Сприяння розвитку цифрової компетентності учнів (Facilitating 

Learners’ Digital Competence), що дозволяє учням творчо та відповідально 

використовувати цифрові технології для пошуку інформації, спілкування, 

створення цифрового контенту та вирішення проблем, сприяння розвитку 

інформаційної та медіаграмотності [586] (унаочнена Рамка цифрової 

компетентності педагогів наведена на рис. у Додатку А). 

Отже, ,,Рамка цифрової компетентності для громадян” (DigComp 2.0: 

Digital Competence Framework for Citizens) та ,,Європейська рамка цифрової 

компетентності педагогів” (European Framework for the Digital Competence of 

Educators: DigCompEdu) є базовими європейськими документами, які 

дозволяють вибудовувати конкретні шляхи вивчення й розвитку цифрової 

компетентності фахівців будь-якої сфери діяльності та галузі науки. Так, 

приміром О. Овчарук, спираючись на ключові положення вказаних 

документів, пропонує оцінювати сформованість цифрової компетентності 

вчителів за наступними показниками:  

 керування інформацією (Information management) – знання, вміння 

й навички для пошуку необхідних відомостей та даних, їх аналізу та 

використанню відповідно до цілей професійної діяльності;  
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 співробітництво (Collaboration) – знання, вміння й навички для 

відповідальної участі в он-лайн-спільнотах та взаємодії з іншими 

користувачами в мережі Інтернет;  

 комунікація (Communication) – знання, вміння й навички для 

спілкування за допомогою он-лайн-інструментів, з урахуванням 

конфіденційності, безпеки та мережевого етикету;  

 створення контенту і знань (Creation of content and knowledge) – 

знання, вміння й навички для творчості та створення нових знань і контенту 

через використання ІКТ, які поширюються за допомогою сервісів Інтернет;  

 етика та відповідальність (Ethics and responsibility) – знання, вміння 

й навички для належної етичної поведінки в мережі Інтернет;  

 оцінювання та розв’язання проблем (Evaluation and Problem-solving) 

–здатність доцільного підбору ІКТ для оцінювання й самооцінювання знань, 

вмінь і навичок у межах різних навчальних дисциплін для вирішення проблем, 

опрацювання результатів оцінювання за допомогою ІКТ й надання 

відповідних консультацій;  

 технічне оперування (Technical Operation) – знання, вміння й 

навички, необхідні для ефективного, безпечного та доцільного використання 

ІКТ у професійній та навчальній діяльності [307]. 

Вважаємо за доцільне вказати на підпорядкованість цифрової 

компетентності цифровій культурі як її складового компонента та відзначити 

її професійно-педагогічну зорієнтованість. 

Отже, цифровізація наразі є ключовим чинником модернізації 

вітчизняної освіти, що відповідає сучасним процесам інформатизації 

суспільства й цілком узгоджується з освітньою політикою країн 

Європейського Союзу. Цифрові технології як сучасна форма інформаційно-

комунікаційних (мультимедійних, електронних) технологій стають 

невід’ємною частиною практично всіх сфер інформаційного суспільства. 



171 

 

Цифрова культура є одним із універсальних понять, яке вміщує 

підпорядковані їй категорії цифрової грамотності та цифрової компетентності. 

Цифрова грамотність у складі цифрової культури вказує передусім на 

досконале користування електронними засобами, на сформованість умінь і 

навичок роботи з цифровими засобами. Цифрова компетентність як 

інтегрована здатність особистості у складі цифрової культури складається із 

знань, умінь, досвіду використання цифрових технологій, цінностей і 

ставлення до їх практичної реалізації у повсякденному житті, навчанні та 

професійній діяльності. 

 

2.2. Цифрові освітні ресурси: визначення та класифікація 

Формування професійної компетентності фахівців культурології 

засобами цифрових технологій вимагає залучення електронних (цифрових) 

освітніх ресурсів, створення й використання специфічного електронного 

освітнього середовища. Тож сформулюємо сучасне тлумачення понять 

,,електронний освітній ресурс”, ,,цифровий освітній ресурс”, ,,електронний 

підручник”, ,,електронна освітня платформа”, ,,електронне (цифрове) освітнє 

середовище” з урахуванням вітчизняних та зарубіжних підходів до 

цифровізації освіти. 

Поняття ,,електронний освітній ресурс (ЕОР)” є досить поширеним у 

науково-педагогічному обігу. Л. Гаврілова під цим поняттям розуміє освітній 

контент електронної форми, який можна використовувати з допомогою 

електронних технічних засобів [103]. 

У Положенні про електронні освітні ресурси (2012 р.) зазначено, що ЕОР 

створюються з метою забезпечення модернізації освітнього процесу, 

змістового наповнення освітнього простору, надання рівного доступу 

учасникам освітнього процесу незалежно від місця їх проживання та форми 

навчання відповідно до якісних навчальних і методичних матеріалів, 

створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Під ЕОР 
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розуміють засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені 

в інформаційно-телекомунікаційних системах, які відтворюються за 

допомогою електронних технічних засобів і застосовуються в освітньому 

процесі [342]. 

За визначенням В. Бикова та В. Лапінського, електронні освітні ресурси 

є сукупністю електронних інформаційних об’єктів (документів, 

документованих відомостей та інструкцій, інформаційних матеріалів та ін.), 

інформаційно-об’єктним наповненням електронних інформаційних систем 

(електронних бібліотек, архівів, банків даних, інформаційно-комунікаційних 

мереж та ін.), призначених для інформаційного забезпечення функціонування 

і розвитку системи освіти [24]. На думку науковців доцільно виокремити такі 

різновиди ЕОР, як електронні ресурси навчального призначення (ЕРНП), 

електронні ресурси підтримування наукових досліджень (ЕРНД) та електронні 

ресурси управлінського призначення (ЕРУП). 

С. Литвінова визначає ЕОР як вид засобів освітньої діяльності, що 

існують в електронній формі, розміщуються і подаються в освітніх системах 

на запам’ятовуючих пристроях електронних даних, є сукупністю електронних 

інформаційних об’єктів (документів, документованих відомостей та 

інструкцій, інформаційних матеріалів, процесуальних моделей та ін.) [237]. 

О. Насс, розглядаючи теоретико-методичні основи формування 

компетентності викладачів у галузі створення електронних освітніх ресурсів, 

тлумачить їх як електронні засоби навчального призначення, що 

забезпечують: інформування студентів про методичні особливості викладання 

елективних дисциплін за допомогою віддаленої інтерактивної взаємодії з 

користувачем; регламентацію самостійної роботи студентів і надання 

навчально-методичного контенту на базі технологій мультимедіа, гіпертексту, 

гіпермедіа; автоматизацію контролю знань і умінь студентів [290, с. 4]. 

О. Рибалко надає досить узагальнене визначення і пропонує під ЕОР 

розуміти сукупність даних в електронному вигляді, які реалізують можливості 

засобів інформаційних і комунікаційних технологій, що містить інформацію, 
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призначену для здійснення багатогранної педагогічної діяльності [371]. Вона 

влучно вказує, що електронні освітні ресурси з технічної точки зору – 

сукупність програм і даних, з погляду споживача – це контент, тобто 

сукупність змістовних елементів, що представляють об’єкти, процеси, 

абстракції, які є предметом вивчення. При цьому ефективні ЕОР мають 

високий ступінь інтерактивності та мультимедійної насиченості, а також 

мають можливість мережного розповсюдження [371, с. 31]. 

Аналогічну думку щодо узагальненого тлумачення поняття 

електронного освітнього ресурсу висловлює О. Щербіна, підкреслюючи, що 

термін ,,ЕОР” наразі позначає широке коло понять: від простого електронного 

документа, наприклад, файлу Word, що містить методичні вказівки, до 

складних інформаційних систем, що містять у собі інші ЕОР [477]. Ця думка 

знаходить підтвердження в Положенні про електронні освітні ресурси, в якому 

названі основні види ЕОР: електронна версія друкованого видання; 

електронна хрестоматія; електронний довідник; електронний лабораторний 

практикум; електронний навчальний посібник; електронний освітній ігровий 

ресурс (ЕОІР); електронний підручник; електронний практикум; електронний 

словник; електронні дидактичні демонстраційні матеріали та ін. [342]. 

Термін ,,електронний освітній ресурс” використовується як 

синонімічний до понять ,,електронне навчальне видання”, ,,електронний 

навчальний засіб”. Саме так вважає З. Савченко, яка надає перевагу 

останньому та тлумачить його як навчальні комп’ютерні програми (НКП) 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, що створені для 

безпосереднього використання у навчальному процесі, відповідають Закону 

про освіту, Закону про мову, Державним освітнім стандартам, навчальним 

програмам та іншим нормативним правовим документам, а також 

задовольняють чинні санітарно-гігієнічні, психофізіологічні та інші вимоги 

[381]. Науковець відносить до них програмно-методичні комплекси (ПМК), 

педагогічні програмні засоби (ППЗ), електронні навчальні курси та електронні 
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посібники, електронні атласи, бази знань та енциклопедії, навчальні програмні 

комплекси, програмні середовища тощо.  

І. Роберт надає перевагу поняттю ,,електронне навчальне видання”, яке 

розглядає як програмний засіб навчального призначення для використання в 

навчально-виховному процесі, для підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів сфери освіти, у цілях розвитку особи учня, інтенсифікації 

процесу навчання [372]. На думку авторки, електронні навчальні видання (або 

,,електронні ресурси навчального призначення (ЕРНП)” чи ,,електронні засоби 

навчального призначення (ЕЗНП)”) – це навчальні засоби, що реалізують 

можливості засобів ІКТ й орієнтовані на досягнення наступної мети: надання 

навчальної інформації із залученням засобів технології мультимедіа; 

здійснення зворотного зв’язку з користувачем при інтерактивній взаємодії; 

контроль результатів навчання і просування в навчанні; автоматизація 

процесів інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу і організаційного управління навчальним закладом [там само]. 

У зарубіжних наукових розвідках частіше використовують поняття 

,,цифрові освітні ресурси” як засоби, розроблені з допомогою цифрових 

технологій для забезпечення навчального процесу. А. Ель Мхоуті (A. El 

Mhouti), М. Ерраді (M.Erradi), А. Нассех (A. Nasseh),визначають цифрові 

освітні ресурси як мультимедійні та інтерактивні освітні продукти, розроблені 

в умовах електронного навчання з урахуванням навчального, дидактичного та 

технічного аспектів [537]. Р. Вуорікарі (R.  Vuorikari), Р. Копер (R. Koper) [611] 

розглядають ЦОР (DER) як веб-ресурси та цифрові освітні бібліотеки. 

Крім того, зарубіжні науковці (Н. Бетчер (N. Butcher) [513], Ст. Доунс 

(St. Downes) [534] та ін.) розглядають цифрові освітні ресурси як синонім 

,,відкритим освітнім ресурсам” (Open Educational Resources). Саме так ці 

поняття використані у звіті паризького Центру освітніх досліджень та 

інновацій (Open Educational Resources : A Catalyst for Innovation): відкриті 

освітні ресурси (OER) – це цифрові навчальні та дослідницькі матеріали, які 

використовують відкрите ліцензування інтелектуальної власності, щоб 
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дозволити їх безкоштовне повторне використання, вдосконалення та 

адаптацію з навчальними цілями. Освітній контент відкритих освітніх ресурсів 

вміщує різноманітний навчальний матеріал, від повних курсів до окремих 

діаграм або тестових запитань [580]. 

Отже, не зважаючи на перевагу поняття ,,електронні освітні ресурси” в 

українській науці й використання декількох синонімічних термінів 

(,,електронне навчальне видання”, ,,електронні засоби навчального 

призначення” та ін.), вважаємо за потрібне застосовувати поняття ,,цифрові 

освітні ресурси” і тлумачити їх як інтерактивні навчальні засоби, що 

розроблені з допомогою цифрових технологій та відповідають сучасним 

процесам цифровізації освіти. Цілком поділяємо думку зарубіжних вчених 

щодо фактичної ідентичності цих засобів відкритим освітнім ресурсам, 

оскільки відкритий доступ до цифрових навчальних засобів є одним із трендів 

вітчизняного і зарубіжного е-навчання (e-learning). 

,,Відкриті” підручники, як справедливо зазначає В. Любарець, тобто 

навчальні засоби нового покоління, розміщені в мережі Інтернет, доступ до 

яких є безкоштовним, займають все більше місце в середовищі українського 

електронного навчання [249]. Принципова відмінність цих засобів навчання 

полягає в тому, що відкриті електронні освітні ресурси, цифрові навчальні 

засоби різних типів не існують автономно (онлайн чи офлайн), а мають бути 

розміщені на єдиному ресурсі, певній освітній платформі. 

Про необхідність розроблення та впровадження у вітчизняну систему 

освіти такої платформи неодноразово заявляла Л. Гриневич (екс-міністерка 

освіти та науки України), починаючи концептуальне оновлення української 

школи та засвідчуючи необхідність відповідати європейським освітнім 

стандартам [166].  

Спроби створення вітчизняної електронної освітньої платформи 

розпочалися 2016 року, коли спільнотою науковців (Н. Бахмат, Л. Карташова, 

В. Любарець та ін.) була запропонована діюча модель потужного, 

динамічного, відкритого, гнучкого інноваційного е-механізму для підвищення 
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якості освіти в Україні – Універсальний освітній простір ACCENT (http://ac-

cent.com/). Назване освітнє середовище було розроблено у вигляді сайту, на 

головній сторінці якого зазначено, що УОП «Акцент» мав забезпечити 

створення електронного навчального середовища закладу; конструювання 

електронного прототипу навчального закладу з усіма необхідними 

складниками; створення систем дистанційного навчання; організацію та 

підтримку дистанційного навчання; розроблення електронних освітніх 

ресурсів; неперервну підтримку та консультації педагогів з метою підвищення 

рівня їхньої ІТ-компетентності [250; 428]. 

АCCENT створювався як єдина інтегрована система, специфічний 

освітній простір, що відрізняється від більшості наявних систем управління 

навчанням. Як вказано на головній сторінці сайту, мета проекту – 

забезпечення доступності освіти всім громадянам держави, зокрема особам, 

які потребують навчання на відстані, інклюзивного навчання, перебувають на 

домашньому навчанні – homeschooler, проживають в депресивних районах, 

знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, переміщені із зони 

АТО або знаходяться в зоні АТО [428]. У складі цього середовища:  

 АCCENTlib – репозиторій цифрових освітніх ресурсів – Web-

бібліотека у формі підручників, посібників, словників, довідників, 

презентацій, методичних розробок для підтримки уроків і позакласних заходів 

тощо; це добірка матеріалів із відкритих джерел у вільному доступі та 

автентичні авторські розробки з оплатою за користування. Всі викладачі 

мають можливість безкоштовно публікувати власні напрацювання та 

отримувати за це платню; 

 mobiSchool – ресурс, адаптований до нинішніх умов інформатизації 

освіти, спрямований на забезпечення організації та підтримки всіх функцій 

освітнього процесу шляхом створення е-середовищ (web-прототипів) 

навчальних закладів, що підтримує основні функції управління освітнім 

http://ac-cent.com/
http://ac-cent.com/
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процесом за умов різних організаційних форм його проведення: класно-

урочної, дистанційної, груп проектної діяльності;  

 електронні засоби для створення і підтримки соціальної мережі 

освітян, призначеної для їх спілкування й організації роботи над груповими 

проектами [183; 250; 428]. 

Н. Бахмат [17; 18] зазначає, що Універсальний освітній простір ACCENT 

було рекомендовано до використання в різних ланках системи освіти як 

електронну освітню платформу, що затверджено висновком Науково-

методичної комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради 

з питань освіти МОН України (лист ІМЗО №21/12-Г-287 від 02.06.2016 р.). На 

жаль на сьогодні сайт освітнього простору ACCENT не надає доступу до 

вказаних на головній сторінці майже 10000 електронних навчальних 

матеріалів, більше 8500 електронних навчальних кабінетів та аудиторій, тобто 

фактично автори сайту не підтримують заявлені принципи відкритої освіти 

або за певних причин освітній простір ACCENT не працює. 

Авторами проєкту ACCENT на базі електронної платформи mobiSchool 

було розроблено ще один інноваційний електронний освітній ресурс – web-

прототип навчально-виховного комплексу ,,ШДС ,,Лісова казка” – гімназія 

,,Апогей” з назвою ,,Система дистанційного навчання гімназії ,,Апогей” 

(Л. Карташова, Н. Бахмат, І. Пліш [18; 182]). Результатом впровадження 

цифрового ресурсу, як засвідчують науковці, стало формування інноваційного 

е-середовища як чинника неперервного розвитку цифрової компетентності 

педагогів навчального закладу. 

Аналогічний, але більш масштабний освітній проект, побудований на 

принципах відкритої освіти, має бути реалізований в рамках впровадження 

Концепції Нової української школи. 2018 року Міністерством освіти і науки 

України на законодавчому рівні затверджено створення національної освітньої 

платформи, що забезпечить вільний доступу до е-підручників всіх учасників 

освітнього процесу, зробить освіту більш якісною та доступною для учнів та 

вчителів із сільських територій, сприятиме суттєвим змінам в освітньому 
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процесі, дозволить започаткувати ринок виробництва електронних освітніх 

продуктів і сервісів, активізує формування цифрової компетентності учасників 

освітнього процесу в Україні, про що заявлено на сайті Інституту модернізації 

змісту освіти [295]. 

У Положенні про Національну освітню електронну платформу, 

прийнятому 2018 р. [343], зазначено, що основними цілями створення е-

платформи є: 

 технологічне забезпечення реформи середньої освіти ,,Нова 

українська школа”; 

 забезпечення учасників освітнього процесу сучасними 

електронними освітніми ресурсами і сервісами; 

 безоплатне забезпечення електронними підручниками здобувачів 

повної загальної середньої освіти та відповідних педагогічних працівників; 

 забезпечення е-підручниками інших здобувачів освіти та 

педагогічних працівників; 

 створення сприятливого середовища для розвитку національного 

виробництва електронних освітніх ресурсів, сервісів та е-підручників; 

 розвиток електронного навчання і формування цифрової 

компетентності учасників освітнього процесу в Україні [343]. 

Інформаційне наповнення е-платформи складатимуть: 

 е-підручники, відібрані для безоплатного забезпечення учасників 

освітнього процесу, відповідно до законодавства; 

 електронні версії підручників для здобувачів повної загальної 

середньої освіти та педагогічних працівників; 

 перелік е-підручників, яким надано гриф ,,Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України”; 

 переліки навчальних програм, підручників та посібників для 

закладів загальної середньої освіти, яким надано гриф МОН або схвалення для 

використання у загальноосвітніх навчальних закладах; 
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 електронні освітні ресурси; 

 визначені МОН реєстри, бази даних відповідно до законодавства; 

 нормативно-правові акти з питань функціонування е-платформи та 

надання освітніх послуг; 

 освітні стандарти, типові освітні програми, освітні та навчальні 

програми, методичні матеріали тощо; 

 посилання на веб-ресурси освітнього спрямування, визначені МОН; 

 інші е-підручники, освітні, наукові та інформаційні ресурси, а 

також інформація, пов’язана із забезпеченням освітнього процесу, визначена 

МОН [343]. 

Розроблення Національної освітньої електронної платформи наразі 

триває, планується розміщення гіперпосилання на е-платформу на офіційному 

веб-сайті МОН.  

Складовою частиною Національної освітньої електронної платформи 

має стати освітній ресурс ,,Система дистанційного навчання гімназії ,,Апогей” 

(Л. Карташова, Н. Бахмат, І. Пліш [182]).  

Підкреслимо, що названа е-платформа буде спрямована на електронне 

навчально-методичне забезпечення здобуття повної загальної середньої 

освіти. Вищої освіти цей проект не торкається. Проте реформа вищої освіти, 

що розпочалась в Україні з січня 2020 року, передбачає її оновлення не лише 

на управлінському рівні, а й на рівні створення передумов для більш рівного 

доступу до освіти та якісного вимірювання результатів навчання, що 

неможливо без застосування електронних (цифрових) освітніх ресурсів. 

Процеси створення цифрових освітніх середовищ для різних освітніх 

ланок, як справедливо зазначають Л. Гаврілова та О. Бескорса [558], значно 

активніше протікають в зарубіжній освіті: для забезпечення освітніх потреб у 

різних країнах створено значну кількість електронних освітніх ресурсів, у 

тому числі відкритих цифрових навчальних засобів, курсів, підручників та ін. 
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Назвемо найвідоміші та поширеніші інформаційно-комунікаційні середовища 

відкритої освіти: 

1. Open Educational Resources (OER, https://www.oercommons.org/) – 

Відкриті Освітні Ресурси – веб-середовище, що надає доступ до навчальних 

матеріалів (онлайн курсів, модулів, підручників, потокового відео, тестів), 

програмного забезпечення, інших інструментів, матеріалів та методів, що 

використовуються для підтримки доступу до знань за різними галузями. Крім 

того, надається можливість для спілкування з педагогами по всьому світу.  

2. Coursera (http://www.coursera.org) – платформа безкоштовних 

онлайн-курсів (близько 600) із відеолекціями, завданнями й обговоренням на 

форумах від викладачів провідних університетів світу, з можливістю отримати 

електронний сертифікат після завершення курсу. 

3. Academic Earth (http://academicearth.org) – колекція безкоштовних 

он-лайн курсів із психології, педагогіки, менеджменту та ін., розроблених 

фахівцями кращих університетів світу. 

Для системи вищої освіти, а також для неперервної освіти та освіти 

впродовж життя розроблено значну кількість онлайн курсів (більшість із яких 

є безкоштовними), відкрито доступ до репозитаріїв відеолекцій та курсів 

провідних науковців світу: значну кількість відкритих освітніх ресурсів можна 

знайти в міжнародній навчальній мережі World-lecture-project (http://world-

lecture-project.org/), яка надає доступ до повних курсів та відео-лекцій з різних 

наукових галузей від відомих навчальних закладів світу; відеокурси кращих 

університетів світу пропонує MyEducationKey 

(http://www.myeducationkey.com) – віртуальний освітній портал, що надає 

відкритий доступ до навчальних відео-лекцій та інших мультимедіа засобів 

для студентів, учнів та викладачів [558]. 

Провідні університети світу мають власні онлайн-платформи, на яких 

розташовані репозитарії освітніх ресурсів (відео лекції науковців, онлайн 

курси): веб-ресурс edX (https://www.edx.org/), заснований Гарвардським 

університетом та Массачусетським технологічним інститутом; медіацентр 

https://www.oercommons.org/
http://www.coursera.org/
http://academicearth.org/
http://world-lecture-project.org/
http://world-lecture-project.org/
http://www.myeducationkey.com/
https://www.edx.org/
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Пристонського університету (https://mediacentral.princeton.edu/); аудіо-

візуальні освітні ресурси Massachusetts Institute of Technology 

(https://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/) та ін. 

Більшість наведених ресурсів можуть успішно працювати на будь-яких 

цифрових пристроях (смартфонах, айфонах, планшетах), вони на практиці 

демонструють дієвість принципів відкритої освіти, задекларованих у 

міжнародних документах [495; 601] та ін.).  

Науковці М. Браун (М. Brown) [512], Г. Доббін (G. Dobbin) [533], 

М. Линч (M. Lynch) [533] та ін., які працюють над теоретичним і практичним 

забезпеченням відкритої освіти, в останній час ведуть мову про більш сучасне 

покоління освітніх ресурсів, яке вони називають ,,цифровим освітнім 

середовищем нового покоління” (Next Generation of Digital Learning 

Environment (NGDLE). На їхню думку, NGDLE має стати універсальною 

цифровою навчальною платформою для вчителів та учнів, викладачів та 

студентів, місцем розташування й надання програм, послуг навчання та 

інструментів управління навчанням. Програмне забезпечення нового 

покоління освітніх ресурсів буде концентрувати в одному місці всі необхідні 

компоненти та реалізовувати такі функції, як подання матеріалів, тестування, 

управління даними, розклад занять, аналітика навчання, мультимедіа, засоби 

співпраці та комунікації, інструменти для обміну матеріалами та підтримки 

навчання. Ця платформа має надати підтримку навчальної діяльності як 

викладачів, так і студентів. 

М. Brown виділяє п’ять ключових функцій цифрового освітнього 

середовища наступного покоління: 

1. Взаємодія та інтеграція (Interoperability and Integration), обмін 

даними через платформу. 

2. Персоналізація та індивідуалізація навчання (Personalization): 

навчальна діяльність для кожного. 

3. Аналітика, консультування та оцінювання навчання (Analytics, 

Advising, and Learning Assessment). 

https://mediacentral.princeton.edu/
https://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/
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4. Співпраця (Collaboration). 

5. Доступний та універсальний дизайн (Accessibility and Universal 

Design), оптимізований для використання й доступу на різних пристроях [512]. 

Впровадження цифрового освітнього середовища нового покоління 

розпочалося від 2015 р. у кількох університетах США. Як стверджують вчені, 

NGDLE задумане як певна екосистема – середовище навчання, що складається 

з інструментів навчання та компонентів, що відповідають загальним 

стандартам. Крім того, це середовище у більшій мірі, ніж попередні навчальні 

середовища, забезпечує різнобічну підтримку навчання. 

Фахівці університету м. Утрехт (Нідерланди) М. де Віт (M. De Wit) та 

Г. ван Домпселер (H. Van Dompseler) [617] виокремлюють та докладно 

описують функціональні компоненти сучасного цифрового навчального 

середовища для закладів вищої освіти: 

1. Організація навчання або управління навчанням (Organisation of 

Learning or Learning Management) – чіткий та легкий доступ до змісту та 

додатків. 

2. Цифрове тестування (Digital Testing) з метою поліпшення якості 

тестування й навчання взагалі. 

3. Подання та оцінювання завдань (Submission and Assessment of 

Assignments) – функція, що забезпечує якісну координацію та зворотній 

зв’язок зі студентами, у тому числі перевірка студентських робот на плагіат. 

4. Управління та використання інформації про студентів (Management 

and Use of Student Information) – управління адміністративними даними 

студента (у тому числі, особистими даними), реєстрація відвідуваності занять, 

оцінювань та ін. 

5. Врегулювання розкладу занять (Timetabling). 

6. Стажування та підсумкові проекти (Internships and Final Projects) – 

взаємодія між студентом та організацією, у якій проходить стажування; 

управління контрактами та документами, моніторинг якості стажування. 
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7. Розробка, управління та обмін навчальними матеріалами 

(Developing, Managing and Sharing Learning Materials).  

8. Підтримка навчального процесу (Education Process Support) – 

розроблення інструментів, які використовуються для моніторингу успішності 

студентів і надання їм цільового зворотного зв’язку для підтримки процесу 

навчання. 

9. Навчальна аналітика (Learning Analytics). 

10. Спілкування (Communication). 

11. Співпраця (Collaboration). 

12. Мультимедіа (Multimedia). 

13. Додаткове вільне програмне забезпечення (Freely Available 

Applications) [617]. 

Аналіз наявного досвіду створення й роботи з сучасними цифровими 

(електронними) освітніми середовищами, розробленими для різних освітніх 

ланок, доводить, що зарубіжна наука і практика значно випереджає 

вітчизняну, яка лише розпочинає роботу в окресленому напрямі. 

Випередження стосується в першу чергу високотехнологічного програмного 

забезпечення зарубіжної відкритої освіти та нового покоління цифрових 

освітніх ресурсів, розташованих у відповідному цифровому середовищі (Next 

Generation of Digital Learning Environment), а також визнання е-освіти на 

законодавчому рівні (з отриманням дипломів, сертифікатів та свідоцтв). 

Вітчизняна вища освіта, намагаючись вийти на рівень Європейських 

стандартів якості, рухається в напрямі створення електронного освітнього 

середовища (ЕОС) кожного закладу вищої освіти. Поки що про єдине цифрове 

середовище е-освіти не йдеться, проте існують конкретні приклади 

розроблення й реалізації освітнього (освітньо-наукового, інформаційного, 

хмаро орієнтованого) простору в окремих закладах. Технологічною основою 

цих середовищ є хмарні сервіси, які забезпечують їх функціонування. Тож 

виникає хмаро орієнтоване середовище закладу вищої освіти, яке влучно 

визначене В. Биковим та М. Шишкіною як освітньо-наукове середовище, у 



184 

 

якому для реалізації комп’ютерно-процесуальних функцій 

(змістовотехнологічних та інформаційно-комунікаційних) цілеспрямовано 

побудована віртуалізована комп’ютерно-технологічна (корпоративна або 

гібридна) інфраструктура [515; C. 5]. Науковцями [467; 515] виокремлено й 

схарактеризовано принципи, що забезпечують формування хмаро 

орієнтованого освітньо-наукового середовища ЗВО, серед яких принципи 

відкритої освіти і науки, адаптивності, персоніфікації постачання сервісів, 

уніфікації інфраструктури, повномасштабної інтерактивності, гнучкості та 

масштабованості, консолідації даних і ресурсів, стандартизації і сумісності, 

безпеки і надійності, інноваційності тощо. 

Питання створення й роботи в електронному освітньому середовищі 

(ЕОС) ЗВО цікавлять і Н. Морзе, яка вважає, що якісне ЕОС, змодельоване у 

відповідності до вимог Європейських стандартів якості вищої освіти, сприяє 

формуванню й розвитку ІКТ-компетентності викладачів університету 

[276; 277]. Електронне освітнє середовище університету, на думку Н. Морзе та 

А. Кочаряна [277], має бути наповнене якісним контентом та структуроване у 

три компоненти: організаційний, змістовий і технологічний.  

Про застосування сучасного інформаційно-дистанційного середовища 

(різновиду електронного освітнього середовища) як важливої умови 

фундаменталізації змісту педагогічних дисциплін вищої педагогічної школи 

йдеться у монографічному дослідженні В. Садової [383]. На думку авторки, це 

середовище має включати такі складники, як-от: електронний курс лекцій з 

педагогічної дисципліни та слайд-шоу (слайдові презентації) до кожної 

лекційної теми; електронний підручник (підручники) і ,,навігатор” викладача 

з освітніми сайтами педагогічного, науково-педагогічного спрямування; 

систематизовані електронні довідники; сучасні глосарії; завдання для 

самостійної роботи різних видів за темами, модулями; завдання тематичного 

(модульного) й підсумкового (за наслідками вивчення всього навчального 

курсу) комп’ютерного тестування; графіки on-line консультацій викладачів; 

електронний журнал поточної успішності студентів з певної педагогічної 
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дисципліни; форум та інформацію про поточні дії; персональний сайт 

викладача з необхідними для студентів методичними матеріалами, статтями 

викладача в періодичних виданнях, списком наукових конференцій, у яких 

студент може брати участь спільно з викладачем тощо [383, с. 158]. Проте 

вважаємо, що в даному випадку в дослідженні В. Садової йдеться про свого 

роду е-портфоліо викладача педагогічних дисциплін у ЗВО й говорити про 

загальне освітнє середовище університету не можливо. 

Наразі проблемами розвитку електронного (хмаро орієнтованого, 

інформаційно-комунікаційного, дистанційного) освітнього середовища ЗВО 

займається низка вітчизняних вчених (В. Биков [23; 515], А. Кочарян [210], 

В. Кухаренко [230], С. Литвинова [238], Н. Морзе [277; 278], Л. Пєтухова [336], 

С. Семеріков [191; 398], О. Спірін [410], М. Шишкіна [467] та ін.). На сьогодні 

значна частина науковців доходять думки про доцільність використання 

змішаного (комбінованого, гібридного) навчання, що дозволяє поєднати 

переваги е-навчання з традиційними аудиторними методиками і формами. Це 

в умовах вітчизняної вищої освіти є більш ефективним.  

Поняття змішаного, комбінованого та гібридного навчання є дуже 

близькими і використовуються переважно як синоніми. Система змішаного 

навчання, за визначенням відомого американського теоретика в галузі ІТ в 

освіті Ч. Грехема (Сh. Graham), передбачає поєднання навчання face-to-face із 

комп’ютерно-орієнтованими технологіями [554, C. 5]. При цьому більшість 

вчених, як вітчизняних, так і зарубіжних (Е. Желнова [148], В. Кухаренко 

[230], Д. Кларк (D. Clark) [523], Т. Муращенко [286], В. Пурніма (V. Purnima) 

[583] та ін.), вказують, що специфіка змішаного навчання полягає у поєднанні 

традиційних форм навчання з неформальними, які забезпечуються засобами 

ІК-технологій (блоги, форуми, e-mail-листування, вебінари, інтернет-

конференції та ін.). 

Комбіноване навчання, що пройшло етапи своєї концептуалізації на 

початку ХХІ століття в Америці та Європі (Дж. Берсін (J. Bersin) [506], 

А. Майумдар (A. Majumdar) [570] та ін.), визначається як цілеспрямований 
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процес формування знань, умінь і навичок студентів в умовах інтеграції 

аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності на основі використання і 

взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного 

та мобільного навчання при наявності механізмів самоконтролю [506; 570]. 

При цьому зарубіжні вчені, так само як і вітчизняні, вважають феномен 

змішаного (комбінованого, гібридного) навчання однією із найкращих 

освітніх тенденцій сучасного інформаційного суспільства. 

Гібридне навчання, як вважають фахівці Clayton Christensen Institute 

(К. Крістенсен (C. Christensen), Х. Стейкер (H. Staker), М. Хорн (M. Horn) 

[522]) – це поєднання нової ,,руйнівної” технології зі старою, традиційною, що 

принципово оновлює традиційну технологію. 

Отже, ці поняття дуже близькі, проте в кожному із них акцентуються 

різні аспекти: у змішаному навчанні – це поєднання засобів формальної і 

неформальної освіти, у комбінованому – інтеграція аудиторної та 

позааудиторної навчальної діяльності, у гібридному – нових технологій з 

традиційними. 

Для моделювання системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій важливо надати 

класифікацію цифрових освітніх ресурсів. 

У сучасній науці існують різні підходи та різні критерії до класифікації 

цифрових освітніх ресурсів (ЦОР), електронних освітніх ресурсів (ЕОР), 

електронних навчальних засобів (ЕНЗ) та ін. синонімічних понять. 

Науковці класифікують ці ресурси по-різному. 

В. Биков та В. Лапінський [24], які вважають електронні ресурси 

навчального призначення (ЕРНП) одним із видів електронних освітніх 

ресурсів, виокремлюють у їх складі комп’ютерні програми навчального 

призначення й електронні дані навчального призначення. В основі 

класифікації ЕРНП за В. Биковим та В. Лапінським – складова в організації 

навчального процесу, отже ЕРНП поділяють на: 
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 навчальні (електронні підручники, посібники, електронні навчальні 

курси); програмні засоби оцінювання навчальних досягнень; комп’ютерно 

орієнтовані навчальні лабораторії; довідкові; демонстраційні; моделюючі; 

тренажери; практикуми; навчальні пакети прикладних програм; електронні 

навчально-методичні комплекси);  

 забезпечувальні (електронні дані навчального призначення; 

електронні навчально-методичні матеріали; електронні програмно-методичні 

матеріали; електронні додаткові науково-навчальні матеріали) [24].  

Основним критерієм класифікації електронних навчальних видань 

М. Шишкіна вважає види діяльності, для підтримки яких ЕНВ можуть бути 

застосовані. Нею виділено дві групи програмних навчальних засобів: 

 засоби з елементами штучного інтелекту з подальшою 

диференціацією на інтелектуальні системи навчального призначення та 

моделюючі середовища; серед першої підгрупи виокремлено експертні 

системи навчального призначення (системи навчального діалогу, системи 

доведення теорем, проблемно-орієнтовані системи), інтелектуальні системи 

контролю знань, інтелектуальні тренажери, навчальні бази знань;  

 засоби, що не мають у своєму складі елементів штучного інтелекту 

(мультимедійні довідники та енциклопедії, навчальні бази даних, засоби 

контролю знань, віртуальні лабораторії, інтелектуальні інтерактивні 

середовища) [466, с. 289].  

Отже, системоутворювальним чинником даної класифікації 

електронних засобів навчального призначення є типи навчально-педагогічної 

діяльності із застосуванням програмних засобів [466].  

Д. Чернилевський [449] надає класифікацію електронних навчальних 

засобів (ЕНЗ) за методичним призначенням: 

 навчальні програмні засоби – призначені для узагальнення суми 

знань, формування вмінь і навичок навчальної або практичної діяльності, а 
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також забезпечення необхідного рівня засвоєння, що встановлюється під час 

зворотного зв’язку;  

 програмні засоби (системи) – тренажери, призначені для 

відпрацьовування вмінь, навичок навчальної діяльності, самопідготовки;  

 контрольні програмні засоби – призначені для контролю 

(самоконтролю) рівня оволодіння навчальним матеріалом; 

 інформаційно-пошукові програмні системи, інформаційно-

довідкові програмні засоби – призначені для формування вмінь і навичок із 

систематизації інформаційних ресурсів;  

 імітаційні програмні засоби – призначені для вивчення певного 

аспекту реальності, його основних структурних або функціональних 

характеристик за допомогою обмеженою кількості параметрів;  

 моделюючі програмні засоби – призначені для створення моделі 

об’єкта, явища, процесу або ситуації (як реальних, так і “віртуальних”) з метою 

їх вивчення;  

 демонстраційні програмні засоби – призначені для наочного 

подання навчального матеріалу, візуалізації досліджуваних явищ, процесів і 

взаємозв’язку між об’єктами; 

 навчально-ігрові програмні засоби – призначені для “програвання” 

навчальних ситуацій;  

 дозвільні програмні засоби – призначені для організації 

позааудиторної роботи, що мають на меті розвиток уваги, реакції, пам’яті 

тощо [449, с. 369]. 

О. Башмаков та І. Башмаков [19], аналізуючи питання розроблення 

електронних підручників, диференціюють електронні засоби навчання на 

основі відокремлення педагогічних завдань та виділяє чотири класи: 

1. Засоби теоретичної та технологічної підготовки:  
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 електронний підручник – основне електронне видання, створене на 

високому науковому і методичному рівнях, що повністю відповідає 

Державному освітньому стандарту певної спеціальності;  

 комп’ютерна навчальна програма, що передбачає вивчення 

ключових розділів, понять та положень дисципліни, використовується для 

проведення групових практичних занять та організації самостійної роботи;  

 комп’ютерна система контролю знань для визначення рівня знань з 

певної дисципліни або окремої частини курсу з урахуванням кваліфікаційних 

норм.  

2. Засоби практичної підготовки:  

 електронний задачник – засіб формування та розвитку умінь та 

навичок розв’язання практичних завдань з дисципліни;  

 комп’ютерний тренажер – пристрій або програмний засіб для 

реалізації моделі об’єкта управління та технічних органів управління.  

3. Допоміжні засоби:  

 комп’ютерний лабораторний практикум – засіб організації і 

проведення автоматизованих лабораторних робіт, коли об’єкти, процеси і 

середовище діяльності вивчаються за допомогою експериментів з їх 

комп’ютеризованими моделями;  

 комп’ютерний довідник – інформаційна база за певною 

дисципліною, що надає можливість її використання в навчальному процесі;  

 мультимедійне навчальне заняття – мультимедійний запис 

навчального заняття, лекцій, семінару або демонстрації  

4. Комплексні засоби, прикладом яких є комп’ютерні навчальні курси 

для підготовки за певною дисципліною з інтегрованими функціями та 

засобами для теоретичної, технологічної і практичної підготовки [19, с. 24]. 

Спираючись на наведену класифікацію, Ю. Лобода дещо доповнює її, 

додаючи у другий клас електронних засобів навчання експертні та 



190 

 

інтелектуальні навчальні системи, у третій – сервісні програмні засоби 

загального призначення, у четвертий – електронний освітній ресурс [240]. 

Вітчизняні науковці В. Дем’яненко, Г. Лаврентьєва, М. Шишкіна 

[124; 125; 232], аналізуючи наявний спектр електронних освітніх ресурсів, 

призначених для інформаційного забезпечення, функціонування і розвитку 

системи освіти, виокремлюють чотири великі групи:  

 локальні і мережеві електронні засоби навчального призначення, 

зокрема на оптичних цифрових носіях;  

 навчальні Web-ресурси: спеціалізовані сайти, електронні колекції, 

бібліотеки, збірки навчальних матеріалів та ін.;  

 електронні бази даних та знань навчального призначення;  

 системи і платформи електронного навчання, в тому числі 

дистанційного та віртуального [124]. 

Надаючи більш детальну диференціацію комп’ютерних програм 

навчального призначення (КПНП), В. Дем’яненко, Г. Лаврентьєва, 

М. Шишкіна розділяють їх за типом навчальної діяльності та метаданими. Тож 

ними виділено засоби навчального призначення: 

1. Для пояснення нового матеріалу: навчальні (електронні 

підручники, електронні посібники, електронні лекції, дистанційні курси) та 

демонстраційні (електронні атласи, музеї, відеотеки, слайдотеки, електронні 

альбоми, фотогалереї, аудіозбірки, колекції моделей). 

2. Для закріплення навчального матеріалу: довідкові (електронні 

словники, довідники, енциклопедії), додаткові (електронні хрестоматії, статті, 

дисертації), моделюючі (імітаційні моделі, динамічні керовані моделі, 

мікросвіти), практикуми (лабораторні практикуми, електронні підручники, 

електронні задачніки, експертні системи, тренажери та ін.). 

3. Для контролю та оцінювання знань: оцінювальні (електронні тести, 

анкети, опитувальники, автоматизоване оцінювання та ін.) [124]. 
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Якщо диференціювати електронні ресурси навчального призначення 

(ЕРНП) за складовою в організації процесу навчання, то, згідно з науковцями 

[24; 124; 125], можна виділити: 

1. Навчальні, використовувані безпосередньо для реалізації процесу 

навчання, серед яких: 

 е-видання навчальні (електронні підручники, посібники, навчальні 

курси);  

 програмні засоби оцінювання навчальних досягнень;  

 комп’ютерно орієнтовані навчальні лабораторії;  

 довідкові;  

 демонстраційні;  

 моделюючі;  

 тренажери;  

 практикуми;  

 навчальні пакети прикладних програм;  

 електронні навчально-методичні комплекси.  

2. Забезпечувальні (для додаткового забезпечення організації процесу 

навчання):  

 електронні дані навчального призначення;  

 електронні навчально-методичні матеріали;  

 електронні програмно-методичні матеріали;  

 електронні додаткові науково-навчальні матеріали [124]. 

І. Хижняк, здійснюючи класифікацію засобів електронної 

лінгвометодики для ВНЗ, вважає найбільш доцільним диференціювати їх за 

метою та способом подання інформації [441, с. 219]. Тож науковицею 

виокремлено чотири групи електронних навчальних засобів: 

1. Навчально-методичні (мультимедійні презентації, підручники, 

посібники, нормативна документація, методичні вказівки, практикуми). 

2. Контентні (словники, довідники, репозитарії, бібліотеки, портфоліо). 



192 

 

3. Мережеві (дистанційні курси, вебінари, відеокурси, сайти, 

відеоконференції). 

4. Контрольні (тести, завдання) [441]. 

Оскільки йдеться про освітні ресурси, які мають забезпечити якісну 

професійну підготовку культурологів, вважаємо за необхідне при огляді ЦОР 

кожної групи, враховувати мистецьку й культурологічну складові цих 

навчальних засобів. Тому доцільно додати діяльнісно-інформаційний підхід 

російської дослідниці Т. Суминової, яка пропонує власну класифікацію 

інформаційних ресурсів художньої культури (засобів ,,артосфери”), основним 

критерієм якої стають інформаційні одиниці творчого процесу митця (як на 

традиційних, так і на електронних носіях):  

 власне художні відомості (текст та контекст);  

 біографічна інформація;  

 мистецтвознавчі відомості;  

 інформаційно-додаткові матеріали [414]. 

Наведені численні класифікації електронних (цифрових) освітніх 

ресурсів доводять різні підходи до цього процесу. Цілком поділяючи думку 

Д. Антонюка, вважаємо за необхідне взяти за основу класифікації електронних 

(цифрових) освітніх ресурсів з культурології Положення про електронні 

освітні ресурси [342], в якому ЕОР поділено за функціональною ознакою на: 

 електронні навчальні видання (електронна версія (копія, аналог) 

друкованого підручника, електронний підручник, електронний практикум, 

електронна хрестоматія, електронний курс лекцій, електронний навчальний 

посібник, ЕОІР тощо); 

 електронні довідкові видання (електронний довідник, електронна 

енциклопедія, електронний словник тощо); 

 електронні практичні видання (збірник віртуальних лабораторних 

робіт, електронні методичні рекомендації, електронний робочий зошит тощо) 

[342]. 
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Отже, пропонуємо класифікувати цифрові освітні ресурси з 

культурології на такі групи: 

 цифрові підручники й посібники як електронні навчальні видання, 

що повністю чи частково забезпечують реалізацію навчального процесу;  

 інформаційно-довідкові цифрові видання, що мають функцію 

додаткового інформаційного забезпечення організації процесу навчання; 

 навчально-розвивальні та ігрові цифрові ресурси, що дозволяють 

реалізувати один із ключових принципів оновлення сучасної школи, передусім 

її початкової ланки – принцип навчання з використанням ігрових технологій; 

 цифрові освітні ресурси ,,малих” форм, що мають функцію 

практичного забезпечення принципу наочності через використання засобів 

мультимедіа. 

2.3. Види цифрових освітніх ресурсів професійної підготовки 

майбутніх культурологів 

2.3.1. Цифрові підручники і посібники 

Педагогіка розглядає підручник як навчальне видання, яке містить 

систематизований виклад навчальної дисципліни, відповідає навчальній 

програмі та офіційно затверджене як вид видання. Відповідно до цього, 

електронний (цифровий) підручник слід розглядати як навчальний засіб, що 

існує в електронній (цифровій) формі і виконує функції паперового видання. 

Проте, відзначимо, що це поняття до останніх років тлумачилось досить 

широко і неоднозначно: електронним підручником називали і відсканований 

паперовий підручник (або розміщений в мережі у PDF-форматі), і електронний 

варіант текстового підручника з доданими гіперпосиланнями. Наприклад, на 

думку П. Полянського, цей вид навчального видання відрізняється від 

паперового підручника лише тим, що переглянути його можна лише за 

допомогою комп’ютера чи електронної книги [345, с. 15]. Це визначення не 

відповідає сутності електронного підручника як цифрового освітнього 

ресурсу. 
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Наведемо інші визначення, які значно глибше розкривають специфіку 

електронного підручника. Так, М. Жалдак, В. Лапінський, М. Шут його (е-

підручника) особливості вбачають у специфічній гіпертекстовій структурі, 

наявності систем керування із елементами штучного інтелекту, модулів 

самоконтролю, розвинених мультимедійних складових [146, с. 22]. 

Н. Кононець також концентрує увагу на гіпертекстовому середовищі е-

підручника, та підкреслює його методичні й дидактичні функції [202].  

Деякі вчені цілком справедливо вказують на можливості електронного 

підручника забезпечувати самостійне опанування дисципліни (В. Дьомкін, 

Г. Можаєва стверджують, що ЕП дає змогу працювати за індивідуальною 

освітньою траєкторією [126]; В. Батіщев та В. Мішин розуміють цей засіб 

навчання як навчальну програмну систему комплексного призначення, що має 

вміщувати викладення теоретичного матеріалу, забезпечувати тренувальну 

навчальну діяльність, контроль рівня знань, а також інформаційно-пошукову 

діяльність, що загалом має створити умови для самостійного (або з 

викладачем) засвоєння курсу та безперервність дидактичного циклу 

навчального процесу [16]. 

У розумінні й структуруванні електронного підручника для вищої 

школи вчені (К. Бугайчук [34], З. Савченко [381] та ін.) поступово 

наближаються до електронного навчально-методичного комплексу (ЕНМК) 

дисципліни, виокремлюючи такі обов’язкові підрозділи, як анотація, 

навчальна програма, робоча навчальна програма, інформаційний матеріал для 

забезпечення лекцій, практичні й тестові завдання, державні документи (або 

посилання на відповідні інтернет-ресурси), список використаних джерел, 

методичні рекомендації до роботи з ресурсом [34].  

Крім того, ми цілком погоджуємося з Л. Гавріловою, яка узагальнює 

специфічні ознаки електронних підручників, серед яких: використання 

гіпертекстової технології, що створює інтерактивне навчальне середовище; 

подання матеріалу на основі технології мультимедіа, що значно підсилює 

наочність навчального видання та активізує психологічні механізми 
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сприйняття інформації; модульне структурування навчального матеріалу; 

використання тестових форм контролю [103, с. 180]. 

Чітке й сучасне визначення е-підручника надано в ,,Положенні про 

електронний підручник” (2018 р.) МОН України, у якому це поняття 

вживається у такому значенні: е-підручник – електронне навчальне видання із 

систематизованим викладенням навчального матеріалу, що відповідає 

освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує 

інтерактивну взаємодію [341]. У складі видання – емпіричні, теоретичні, 

практичні та демонстраційні компоненти, засоби пошуку, відображення, 

перевірки знань тощо. Наголошується також, що е-підручник має відповідати 

стандарту освіти, типовій освітній (навчальній) програмі, затвердженій МОН; 

відповідати сучасним науковим результатам; забезпечувати повноту 

розкриття основних наукових положень, використання загальноприйнятої 

наукової термінології, актуальних відомостей та даних [341]. 

Для нашого дослідження важливо з’ясувати специфіку електронного 

навчального посібника як видання, що частково або повністю замінює або 

доповнює підручник та офіційно затверджене [478]. Як вказано в Державному 

стандарті України “Видання. Основні види. Терміни та визначення. ДСТУ 

3017-95”, посібник – це видання, призначене на допомогу в практичній 

діяльності чи оволодінні навчальною дисципліною [46]. Отже, зазвичай 

посібник доповнює і розширює матеріал підручника. 

Електронний навчальний посібник, виходячи із наведеного вище, є 

електронним виданням, що доповнює підручник (електронний чи паперовий), 

реалізуючи переваги цифрових технологій. 

Досліджуючи проблему формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, ми розробили власні 

цифрові освітні ресурси, зокрема електронний посібник ,,Українська культура 

кінця ХІХ – початку ХХ століття”, у якому намагалися викласти додатковий 

матеріал із курсу ,,Історії української культури” з використанням засобів 

цифрових технологій, передусім широким залученням мультимедіа. 
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Електронний посібник ми тлумачили як цифровий освітній ресурс, що 

відповідає вимогам ,,Положення про електронні освітні ресурси” [342] та 

враховує загальнодидактичні й специфічні для культурологічних навчальних 

засобів принципи. 

Отже, електронний посібник з культурологічних дисциплін визначимо як 

цифровий освітній ресурс для вищої школи, що розроблений з урахуванням 

сучасних завдань професійної підготовки фахівців культурології та 

використанням засобів цифрових технологій, побудований на 

загальнодидактичних і специфічних культурологічних принципах, 

спрямований на розвиток умінь і навичок, які забезпечують формування 

професійної компетентності студентів. Е-посібник є додатковим 

навчальним засобом. 

Відзначимо, що наразі ми маємо поодинокі приклади створення 

електронних навчальних засобів рівня е-підручників та посібників для вищої 

школи. Це ЕНЗ із філософії, історії педагогіки, історії музичного мистецтва та 

ін. Як доводить пошук та аналіз електронних навчальних засобів, доступних в 

мережі Інтернет, більшість освітніх ресурсів даного виду розроблена для 

забезпечення професійної підготовки фахівців у галузі музичного мистецтва, 

як музикантів-педагогів, так і професіоналів-виконавців, музикознавців, 

композиторів тощо. Враховуючи специфіку підготовки музикантів, усі засоби 

розроблені на основі широкого залучення мультимедійних технологій. Крім 

того, значна кількість е-підручників та е-посібників створена для шкільної 

освіти. 

Наведемо наявні приклади цифрових (електронних) підручників та 

посібників з гуманітарних наук і мистецтва для вищої школи (титульні 

сторінки й окремі ілюстрації навчальних ресурсів даного типу – в додатку Б). 

1. Мультимедійний навчальний посібник ,,Філософія” (2017 р.) / укл. 

В. Кравець, Ю. Симон, Т. Кумеда та ін. Е-посібник розроблений з урахуванням 

вимог програми навчальної дисципліни ,,Філософія”, яка викладається в 

Національній академії внутрішніх справ України, та забезпечує проведення 
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лекційних і семінарських занять з курсу, а також самостійну роботу здобувачів 

вищої освіти. Серед інформаційних блоків: вступ, лекції, медіа (мультимедійні 

презентації до навчальних тем курсу), навчально-методичні матеріали, список 

літератури, словник основних термінів курсу, тестові завдання для поточного 

та підсумкового контролю знань [641]. 

2. Мультимедійний підручник ,,Філософія права” (2013) / 

укл. О. Гвоздік, М. Костицький та ін. Цифровий освітній ресурс відповідає 

вимогам програми навчальної дисципліни, працює онлайн та структурований 

у наступні розділи: вступ, навчальні матеріали, мультимедійні презентації до 

тем, навчально-методичні матеріали, література, нормативно-правові акти, 

корисні посилання, тестовий контроль [635]. 

Названі ЕОР з філософських дисциплін мають свідоцтва про реєстрацію 

авторських прав на твір, мультимедійний підручник ,,Філософія права” посів 

І місце в номінації ,,Навчально-методичні видання (електронні видання)” 

Конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС 

у 2013 р.  

3. WEB-Мультимедіа енциклопедія ,,Історія педагогіки” (2012) / 

укл. Л. Пєтухова [655]. Як стверджує авторка, освітній ресурс створений для 

системного формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів 

початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного 

середовища як рівноправного паритетного суб’єкта навчально-виховного 

процесу вищої школи [335]. Фактично, цифровий освітній ресурс, названий 

авторкою web-мультимедіа енциклопедією, є підручником із курсу ,,Історії 

педагогіки”. У складі ЦОР: робоча програма, змістовні модулі курсу, тека 

творчих завдань, мультимедіа галерея, презентації, екзаменаційний мінімум, 

глосарій, журнал, тестовий контроль. Систему розроблено за клієнт-

серверною технологією на основі CMS Joomla, яку значно розширено та 

доповнено додатковими програмними модулями (Adobe Flash Plaer та ін.) 

4. ,,Історія України від найдавніших часів до 1914ˮ (2007 р.) / укл. 

В. Литвин) [645] – електронний підручник, який висвітлює історичні процеси 
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від найдавніших часів до початку ХХ ст. Хід суспільного життя, який вирував 

на українських землях упродовж тисячоліть, представлено в 

найрізноманітніших його проявах, з акцентуванням уваги передусім на 

соціальних трансформаціях, політичному розвитку, економічному і 

культурно-духовному прогресі. Історія України трактується в контексті 

історичного розвитку всіх етносів, які населяли її територію, і нерозривному 

зв’язку із загальноєвропейським цивілізаційним прогресом.  

До складу мультимедійного навчального засобу ввійшло близько 3000 

ілюстрацій; 100 хв. музичних фрагментів; 20 хв. відео; 73 інтерактивні карти; 

близько 1400 інтерактивних статей; 165 контрольних тестів для перевірки 

знань; родоводи, тематичні покажчики, пошукова система. Як зазначає автор, 

підручник розрахований на викладачів і вчителів історії та художньої 

культури, студентів історичних та гуманітарних факультетів закладів вищої 

освіти [645]. 

Низку цифрових освітніх ресурсів створено для забезпечення 

професійної підготовки фахівців музичного мистецтва: 

5. Електронний навчальний мультимедійний посібник ,,Українська 

духовна музика” (2013 р.) / укл. Л. Гаврілова, В. Сипченко, І. Удовенко [634]. 

Е-посібник розроблений для використання майбутніми учителями музики в 

курсі ,,Історії української музики” з метою усвідомлення ними особливостей 

української духовної культури, опанування культурно-історичних і 

мистецьких цінностей свого народу. У змісті посібника, як вказує 

Л. Гаврілова, основний акцент зроблено не на богословському компоненті, а 

на культурологічному; питання віросповідання не розглядаються, музичні 

твори аналізуються як об’єкти мистецтва, а не атрибути культу [101]. 

У структурі електронного мультимедійного посібника: нариси з історії 

української духовної музики від часів її виникнення до наших днів; начерки 

про творців духовної музики; огляд жанрів духовної музики; календар 

православних свят; глосарій; аудіо-добірка української духовної музики; 

відео-фрагменти; три слайд-шоу, присвячені музичним традиціям духовних 
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центрів України – Києво-Печерської, Почаївської та Святогірської лаври; 

тестові завдання та музична вікторина. 

Навчальний посібник зроблено на основі гіпертекстової розмітки мови 

html, його сторінки містять скрипти, каскадні таблиці стилів (CSS), форми, 

зображення, звук, відео. Використано також jQuery, на основі якого створений 

слайдер, аудіо- та відеоплеєри, слайд-шоу. Матеріали посібника представлені 

на диску DVD-ROM [103]. 

6. Мультимедійний підручник ,,Російська музика: від найдавніших 

часів до початку ХХ століття” (2011) / укл. Л. Гаврілова, В. Сергієнко. 

Цифровий освітній ресурс створений для забезпечення вивчення відповідного 

розділу історії музичного мистецтва, який вивчають майбутні вчителі музики 

[633]. Як вказують автори, даний підручник – це сучасний мультимедійний 

засіб навчання для вищої школи, що містить систематизовані музично-

історичні відомості відповідно до навчальної програми з дисципліни “Історія 

музичного мистецтва” (розділ “Російська музика”) з урахуванням сучасних 

завдань професійної підготовки вчителя музики, розроблений з 

використанням усього арсеналу засобів мультимедіа та побудований на 

загальнодидактичних і специфічних музикознавчих принципах, спрямований 

на розвиток умінь і навичок, які забезпечують формування професійної 

компетентності студентів [100].  

Програмним середовищем для мультимедійного підручника є програма 

Neobook.  

7. Мультимедійний навчальний посібник ,,Поліфонія” (2003 – 

2007 рр.) / укл. І. Пясковський, Є. Морєва [661]. Це мультимедійне видання 

призначене для спеціальної вищої музичної освіти майбутніх композиторів та 

музикознавців, які опановують професійно спрямований курс поліфонії. 

Теоретичний матеріал посібника містить характеристику різноманітних 

поліфонічних технік від монодії до сучасних видів багатоголосся, аналіз 

важливих композиційних прийомів поліфонічного письма від Середньовіччя 

до наших днів, типів ладової, тематичної та фактурної організації імітаційних 
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форм двох- і багатоголосся. У посібнику зручна навігація, досить потужна 

інформаційно-пошукова система, великий обсяг візуального (нотного) 

матеріалу та розгалужена система гіперпосилань до баз даних теоретичного 

курсу поліфонії. Усі музичні приклади можна прослухати у реальному часі. 

8. Електронний навчальний посібник ,,Аналіз музичних творів” 

(2010 р.) / укл. М. Дядченко, С. Дядченко [638]. У змісті посібника – початкові 

розділи однієї з провідних музично-теоретичних дисциплін фахової 

підготовки музикантів – аналізу музичних творів (вступні теми: засоби 

музичної виразності, фактура, стиль и жанр у музиці; теоретичні відомості про 

різновиди трьох музичних форм – періоду, простої тричастинної та простої 

двочастинної форми). 

Посібник створено на основі існуючої в арсеналі Microsoft оболонки веб-

редактора Microsoft Front Page. Він містить текст, схеми, нотні та аудіо-

приклади.  

Мультимедійні посібники І. Пясковського та Є. Морєвої ,,Поліфонія”, 

М. та С. Дядченків ,,Аналіз музичних творів” створюють можливість 

унаочнення досить складного для усвідомлення музично-теоретичного 

матеріалу, одночасного візуального та слухового опрацювання музичних 

прикладів.  

9. Мультимедійний підручник ,,Історія оркестрових стилів” (2011 – 

2013) / укл. І. Шабунова. Цифровий освітній ресурс розроблено для 

забезпечення викладання відповідної дисципліни у закладах вищої 

професійної музичної освіти (для майбутніх музикознавців та композиторів). 

Підручник створений у вигляді мультимедійної комп’ютерної програми на 

DVD-диску. В його основі – курс лекцій із 19 тем, що охоплюють історію 

оркестру. Тести доповнені високоякісними ілюстраціями, цікавими 

коментарями, у підручнику більше 100 аудіо- та відео фрагментів [673]. 

Завважимо, що цей мультимедійний навчальний засіб створений на 

основі авторської програмної оболонки та має досить обмежену 

користувацьку спрямованість – вища музикознавча та композиторська освіта. 
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Отже, як доводить аналіз, наразі існує незначна кількість цифрових 

освітніх ресурсів для забезпечення викладання гуманітарних дисциплін у 

вищій школі. Це авторські навчальні засоби, використання яких обмежується 

окремими навчальними закладами. 

Дещо інша ситуація з електронними підручниками та посібниками для 

шкільної культурологічної та мистецької освіти. Їх значно більше і всі вони 

рекомендовані як навчальні видання Міністерством освіти і науки України. 

Серед них: 

1. Мультимедійні підручники ,,Художня культура”: 9 клас (у 2-х ч., 

2009 р.) [648], 10 клас (у 2-х ч., 2010 р.) [646], 11 клас (у 2-х ч., 2012 р.) [647], 

укладені відповідно до програми ,,Художня культура” Л. Масол та 

Н. Миропольської. Цифрові освітні ресурси, які називають також 

програмними педагогічними засобами (ППЗ) або педагогічними кейсами, 

створені для допомоги вчителеві художньої культури в розробці та проведенні 

власних уроків із використанням мультимедійних технологій, проведенні 

тестування, організації позаурочної творчої роботи учнів з художньої 

культури. До ЦОР включено різноманітний мультимедійний контент, 

систематизований відповідно до видової, жанрової та стильової специфіки 

мистецтва (слайд-шоу, світлини, репродукції, ілюстрації до уроків; 

аудіофрагменти музичних творів; відеофрагменти музичних, театральних, 

хореографічних творів, кінофрагменти); авторські розробки лекцій; авторські 

розробки уроків; схеми. Крім того, включено методичні та дидактичні 

матеріали до уроків. 

2. Мультимедійний підручник ,,Культура доби Відродження”. 8 клас 

(2009 р.) [642] – цифровий освітній ресурс, що вміщує розробки 22-х уроків з 

мультимедійним супроводом: малюнками, світлинами, анімацією, 

дикторським супроводом, аудіо- та відеофрагментами тощо. Для перевірки 

знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести. Включено також 

глосарій та іменний покажчик.  
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3. Мультимедійний підручник ,,Світ античної культури”. 6 клас 

(2009 р.) [662]. Складається з 31 мультимедійного уроку, кожен із яких вміщує 

малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо- та відеофрагменти 

тощо. В підручнику передбачено контрольні запитання, завдання, тести, 

включено глосарій, іменний покажчик та методичні рекомендації з 

використання. 

4. Програмні педагогічні засоби з інтегрованого курсу ,,Мистецтво” 

(для 1 – 5 класів), розроблені відповідно до Державного стандарту початкової 

загальної освіти та програми інтегрованого курсу ,,Мистецтво” (укл. Л. Масол 

та ін.) для загальноосвітніх навчальних закладів [657]. Фактично ППЗ є 

мультимедійними підручниками, оскільки кожний із них вміщує 

мультимедійні уроки у відповідній до програми кількості. Підручники 

реалізують концепцію інтегрованого курсу ,,Мистецтво”, яка побудована на 

двох домінуючих змістових лініях (музичне та візуальне мистецтва), що 

доповнюються хореографічним, театральним та екранними мистецтвами. 

Кожна тема викладається на двох уроках: на першому домінує музичне 

мистецтво, на другому – образотворче. Автори мультимедійних підручників 

відзначають їх переваги, серед яких: якість матеріалу – уроки містять велику 

кількість якісних зображень і відеофрагментів; якість викладу – уроки 

розроблені досвідченими педагогами та режисерами, тексти озвучені 

професійними акторами; простота використання – навігація інтуїтивно 

зрозуміла навіть для молодших школярів; універсальність – ППЗ можна 

використовувати і у школі, і вдома; можна демонструвати на моніторі 

комп’ютера, на телевізорі чи з допомогою проектора [657]. 

5. Програмні педагогічні засоби (ППЗ) з музичного мистецтва (для 1 

– 8 класів), розроблені відповідно до Державного стандарту початкової 

загальної освіти та програми дисципліни ,,Музика” (підручники для 

початкової школи укладені за програмою О. Ростовського, Л. Хлєбникової, 

Р. Марченко, для середньої – Б. Фільц, І. Бєловою, Г. Букрєєвою, 

М. Демчишин) [651]. До змісту цифрових освітніх засобів включено 
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мультимедійний контент: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, 

аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання 

пісень у режимі караоке тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні 

запитання, завдання, тести. 

6. Програмні педагогічні засоби (ППЗ) з образотворчого мистецтва 

(для 1 – 6 класів), розроблені відповідно до Державного стандарту початкової 

загальної освіти та програми дисципліни ,,Образотворче мистецтво” [653]. У 

навчальних засобах широко представлений відповідний мультимедійний 

контент та в наявності всі складники підручника. 

7. Навчальне електронне видання з курсу ,,Культурологія. Російська 

художня культура в контексті культури народів світу” (2005) для 10 та 11 

класів [643]. Навчальний посібник призначений для використання на уроках 

гуманітарного циклу в навчальних закладах різного типу, де предметна сфера 

культурології представлена курсом ,,Світова художня культура”, а також для 

самостійної позакласної роботи. Матеріал електронного навчального видання 

викладено за історичним принципом, він містить портрети культур – від 

стародавніх цивілізацій, що виникли до нашої ери, до художніх течій ХХ 

століття. 

Назвемо також мультимедійний підручник з історії України, який 

доцільно використовувати на уроках художньої культури як додаткове 

джерело історико-культурологічної інформації: 

8. ,,Історія України. Мультимедійний курсˮ (2002 р.) / укл.: 

О. Батенко, Л. Гайдуков, В. Крушинський [626]. Це мультимедійне видання з 

історії України від первісних часів до сучасності, електронний варіант 

підручника, рекомендованого Міністерством освіти України, розрахованого 

на учнів старших класів та абітурієнтів. 

Отже, початкова й середня ланки освіти забезпечені цифровими 

освітніми засобами, зокрема електронними підручниками й підручниками з 

дисциплін культурологічного та мистецького спрямування, значно більше, ніж 

вища школа. 
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2.3.2. Інформаційно-довідкові електронні видання з культурології та 

різних видів мистецтва (енциклопедії, галереї, віртуальні екскурсії) 

Довідковим є видання, в якому присутні стислі відомості наукового чи 

прикладного змісту, розташовані в порядку, зручному для швидкого пошуку 

[46]. Це видання не призначене для суцільного читання, а виконує функцію 

надання різноманітних відомостей і має низку особливостей: системність, 

лаконізм та сконцентрованість інформаційних відомостей (,,згортання 

інформації”), зрозумілий пошуковий апарат. 

Серед довідкових видань зазвичай виокремлюють наступні: 

енциклопедія, словник, довідник, путівник, каталог. 

Енциклопедія, за визначенням Н. Черниш, – це наукове чи науково-

популярне довідкове видання, що містить у систематизованому порядку 

найсуттєвіші відомості з усіх або окремих галузей знань та практичної 

діяльності [450]. Енциклопедичні статті поділяються на огляди, довідки, 

тлумачення, що задовольняють інформаційні потреби читачів. Зустрічаються 

й відсилання, що виконують допоміжне значення. 

Путівник ми розглядаємо, згідно з Державним стандартом України 

“Видання. Основні види. Терміни та визначення” (ДСТУ 3017), як довідкове 

видання відомостей щодо певної культурно-освітньої установи чи заходу, у 

якому матеріали розташовуються у порядку, зручному для одержання 

необхідних відомостей під час відвідання чи огляду [46] 

Розвиток комп’ютерних технологій привів до виникнення електронних 

інформаційно-довідкових видань, створених на основі гіпертекстових 

посилань та мультимедіа. Особливе місце серед них посіли мультимедійні 

енциклопедії, віртуальні музеї (путівники), віртуальні екскурсії та галереї.  

Мультимедійні енциклопедії з культурології та окремих видів мистецтва 

належать до спеціалізованих галузевих енциклопедичних видань, які містять 

значний обсяг теоретичних, історичних, бібліографічних відомостей з 
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відповідної галузі культури чи мистецтва, різних художньо-естетичних жанрів 

і напрямків. 

Віртуальні музеї (путівники залами музеїв) – це колекції цифрових 

зображень, звукових файлів, текстових документів та інших даних історичної, 

наукової чи культурної цінності, які є доступними через електронні медіа [607] 

та надають доступ до віртуальних шедеврів світової художньої культури. 

Віртуальні екскурсії та галереї надають можливості перегляду і/або 

прослуховування мультимедійних даних (фото, аудіо, відео, анімація, 3D-

зображення та ін.). За допомогою фото-, відео- та аудіоматеріалів віртуальної 

галереї чи екскурсії можна переглянути експонати, прослухати їхню історію 

та оцінити їхній стан, тобто отримати вичерпну інформацію про експонати 

[147]. 

На сьогодні створено значну кількість інформаційно-довідкових 

електронних видань з культури та різних видів мистецтва, які доцільно 

використовувати в системі формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. Надамо загальний 

огляд наявних цифрових ресурсів указаного типу з культури та різних видів 

мистецтва (ілюстративний матеріал наведено у додатку Б). 

Інформаційно-довідкові цифрові видання з культурології: 

 ,,Перлини української культури” (2006) – мультимедійний проєкт, 

розроблений компанією ,,Атлантік” на замовлення Міністерства культури і 

мистецтв України [654]. Проєкт представлений на п’яти дисках: ,,Культурна 

спадщина України” (відомості про вітчизняні музеї, заповідники, пам’ятки 

історії та архітектури, екскурсії залами музеїв та галерей); ,,Образотворче 

мистецтво” (українське мистецтво ХХ – початку ХХІ століття, зокрема 

український авангард, нефігуративний живопис та ін.); ,,Академічна музикаˮ 

(розповіді про найвідоміші українські театральні та концертні заклади, 

провідних вітчизняних музикантів-виконавців, доповнені фотогалереєю та 

фрагментами музичних творів); ,,Народна музикаˮ (презентація творчості 

народних вокальних та інструментальних колективів різних регіонів України); 
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,,Популярна музикаˮ (зріз української рок-культури з фотогалереєю та 

добіркою пісень).  

 Мистецький проєкт ,,Моя Україна. Бервиˮ (2002 – 2017 рр.) – 

антологія автентичної української народної культури, що на 21 СD демонструє 

жанровий та мелодико-ритмічний перелік творів традиційної культури 

(весілля, колискові пісні, українські народні казки тощо) певних регіонів [659]. 

Онлайн-версію проєкту можна знайти за посиланням http://bervy.org.ua/. 

Проєкт реалізовано агентством ,,Арт Велесˮ у співпраці з Міністерством 

культури України. Ця антологія фактично є музичною енциклопедією 

української традиційної культури в сучасному цифровому оформленні та 

дизайні. До кожного диска додано кольоровий буклет з текстами українських 

творів та фотоматеріалами вітчизняної давнини. Мультимедійний контент 

проєкту вміщує: музично-поетичну творчість; кобзарсько-лірницьку 

традицію; інструментальну музику; народне малярство; народну архітектуру; 

писанкарство; народне вбрання; вишивкарство; кераміку і гончарство; ткацтво 

і килимарство; декоративні розписи; дереворізьблення; художні вироби з 

металу. 

 Мультимедійна енциклопедія ,,Світова художня культураˮ – 

електронне навчальне видання створене для підтримки викладання 

відповідного курсу у закладах вищої освіти та художньої культури у 10-11 

класах шкіл [649]. Воно складається з кількох розділів: мультимедіа каталог – 

база даних мультимедійного контенту; редактор для самостійного створення 

альбомів електронних наочних посібників; альбом – засоби для презентації 

створених власноруч колекцій; довідково-бібліографічні розділи та запасник 

для самостійної роботи з графічними, музичними і відео об’єктами. Така 

структура енциклопедії дає можливість і педагогу, і студентам (учням) 

проявити самостійність та творчу ініціативу при вивченні культурологічних 

дисциплін. 

http://bervy.org.ua/
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 Артпроєкт ,,Історія мистецтв” (http://www.artprojekt.ru, 

започатковано 2005 року, від арт-компанії ,,Прометей”) [640] – 

культурологічний онлайн проєкт, що занурює користувачів у мистецтво від 

найдавніших часів до сьогодення (великі цивілізації, мистецтво Європи, 

традиційне мистецтво Сходу та культуру ХХ століття. На сайті також 

представлена школа образотворчого мистецтва, архітектура і дизайн, 

література, віртуальні подорожі галереями світу. 

Інформаційно-довідкові електронні видання з музичного мистецтва: 

 Енциклопедія ,,Шедеври музикиˮ (2005 р., від компанії ,,Кирило і 

Мефодійˮ) [674] – мультимедійне енциклопедичне, яке у стислому вигляді 

надає характеристику основних музичних жанрів (опера, симфонічна музика, 

балет, концерт та ін.) та історичних стилів і напрямів музичного мистецтва 

(бароко, романтизм, імпресіонізм, модернізм та ін.). В енциклопедії розміщено 

статті про найвідоміші опери, балети, інструментальні твори, життя і творчість 

майже 40 композиторів, музичні інструменти тощо. Аудіосупровід дозволяє 

ознайомитися з музикою різних епох (від григоріанського хоралу до 

музичного авангарду кінця ХХ століття), в наявності декілька відео 

фрагментів оперних та балетних вистав. 

 Мультимедійна онлайн колекція ,,Sonata: Світова культура у 

дзеркалі музичного мистецтваˮ (2004 – 2008 р., від Л. Залеського та компанії 

,,Три сестриˮ) [625], як зазначають автори, це путівник з європейської та 

російської музичної класики, джазової і популярної музики в якісному 

виконанні. В колекції представлено ,,Галерею” з добіркою живописних творів 

,,Мистецтво портретаˮ, ,,Музика у живописіˮ, ,,Античні сюжетиˮ та ін. Розділ 

,,Музичні інструментиˮ демонструє сучасні, старовинні, етнічні, електронні 

групи інструментів із якісними прикладами звучання кожного.  

 Мультимедійна енциклопедія ,,Музичні інструментиˮ (2002 р., від 

компанії KorAx) [652] – електронне видання з різноманітними відомостями 

про музичні інструменти, їх групи, засоби звуковидобування, з прикладами їх 

http://www.artprojekt.ru/
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використання в класичній музиці, рок-музиці, джазі тощо. Доцільно 

відзначити, що для цієї мультимедійної енциклопедії спеціально було 

записано аудіофрагменти сольних, оркестрових та ансамблевих 

інструментальних творів.  

Інформаційно-довідникові мультимедійні засоби з образотворчого 

мистецтва: 

 ,,Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтваˮ 

(2007 р., від компанії ,,Інтерактивний світ”) [672] – інформаційно-

довідниковий мультимедійний ресурс, складений із наступних розділів: 

,,Майстриˮ (статті про художників із якісними репродукціями їхніх творів, 

картини можна збільшити, копіювати, роздрукувати); ,,Музеїˮ (статті про 

музеї світу); ,,Екскурсіїˮ (аудіо розповіді про найвідоміші музеї світу – Лувр, 

Прадо, галерею Уффіци, Ермітаж тощо; про різні жанри живопису – 

батальний, побутовий, портрет, пейзаж та ін.; про різні історичні епохи та 

стилі – готика, італійське Відродження, бароко, класицизм, романтизм, 

імпресіонізм тощо).  

 ,,1000 великих художниківˮ (2004 р., від компанії ІДДК, студія 

,,Парусˮ) [620] – мультимедійна енциклопедія, що розповідає про майстрів 

живопису минулого та сучасності в трьох розділах: ,,Художникиˮ, ,,Стилі 

живописуˮ та словник термінів. В енциклопедії представлений значний 

текстовий матеріал (біографії більше 1200 майстрів) та більше 600 

репродукцій творів.  

 ,,Віртуози живописуˮ (2011 р., від New Media Generation) [631] – 

відеозбірка розповідей про шедеври й долю видатних художників, починаючи 

від епохи Відродження й до зразків постімпресіонізму (С. Ботичеллі, 

А. Дюрер, П. Брейгель, Ель Греко, Д. Веласкес, Рембрандт, К. Моне, О. Ренуар, 

І. Репін, П. Гоген, Г. Климт та ін.). Окремі статті присвячені огляду видатних 

творів, серед яких ,,Трійцяˮ А. Рубльова, ,,Народження Венериˮ С. Ботичеллі, 

,,Мона Лізаˮ Леонардо да Вінчі, ,,Сікстинська мадоннаˮ Рафаеля, ,,Маха 
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оголенаˮ Ф. Гойї, ,,Повернення блудного синаˮ Рембрандта, ,,Урок танцівˮ 

Е. Дега, ,,П’єро та Арлекінˮ П. Сезанна, ,,Крикˮ Е. Мунка, ,,Чорний квадратˮ 

К. Малевича тощо. 

 ,,Історія живопису в шедеврахˮ (2007 р., від АстраМедіа) [639] – 

мультимедійна енциклопедія, присвячена мистецтву епохи Відродження: 

,,Італійське Відродженняˮ (Проторенесанс, Раннє Відродження, Високе і Пізнє 

Відродження, Маньєризм); ,,Північний Ренесансˮ (Ars Nova, ХVІ ст.); ,,Теми і 

жанриˮ (Алегорія, Старий і Новий Завіт, Вівтарний образ, Святі, Історико-

міфологічний жанр, Портрет, Пейзаж). Кожен витвір епохи Ренесансу 

розглядається з різних боків: історія картини, сюжет, фрагменти, відомості про 

автора. Усі статті насичені гіперпосиланнями до інших зображень, які 

ілюструють те чи інше теоретичне положення. 

Назвемо ще декілька електронних енциклопедичних видань, 

присвячених окремим стильовим напрямам чи творчості окремих майстрів 

живопису. Це цифрові засоби високої якості, у яких використано розгалужену 

систему гіперпосилань та якісний мультимедіний контент: 

 ,,Геній, непідвласний часу. Леонардо да Вінчіˮ (2004 р., від ,,New 

Media Generationˮ) [644] – мультимедійна енциклопедія, присвячена 

різноманітній діяльності Леонардо да Вінчі – живописця, скульптора, 

архітектора, вченого, інженера, чиї численні відкриття, проєкти, 

експериментальні дослідження на багато століть випередили свій час. 

Розповіді про митця передує огляд епохи Відродження (основних подій, 

біографій учених, письменників, художників епохи Ренесансу; наведено статті 

про культуру, науку й техніку, музичне мистецтво епохи Відродження та 

фрагменти творів композиторів XV – XVI ст. Ж. Депре, О. Лассо, Ф. да 

Мілано, Палестрини та ін.). 

 Інтерактивна програма ,,Сюрреалізмˮ (2010 р.) – мультимедійний 

ресурс, присвячений одному з найскандальніших напрямів мистецтва ХХ 

століття. У чотирьох розділах програми надано загальний огляд сюрреалізму 
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у живописі (розділ ,,Світ сюрреалізмуˮ, де наводиться галерея репродукцій зі 

стислими коментарями щодо творчого задуму та його реалізації), а також 

пропонується детальне знайомство з полотнами трьох майстрів сюрреалізму 

(С. Далі, І. Босха та Б. Валеджо, причому включення І. Босха до цього списку 

є досить умовним, тому що хронологічно його творчість належить до іншої 

епохи). Привертає увагу висока якість наведених репродукцій. 

 ,,Пророк та Мрійник. М.Врубель та В.Борисов-Мусатовˮ (2005 р.) 

[660] – мультимедійна енциклопедія, присвячена графіці двох російських 

художників ,,срібного століттяˮ у супроводі музики тієї епохи (С. Рахманінов, 

К. Дебюссі та ін.).  

Інші види мистецтва представлені в наступних інформаційно-

довідкових виданнях: 

 ,,Театр. Електронна енциклопедіяˮ (2003 р., від ,,Cordis&Mediaˮ) 

[667] – мультимедійне видання, систематизоване у три томи (,,Операˮ, 

,,Балетˮ, ,,Драматичний театрˮ), кожний із яких містить розділи (,,Театриˮ, 

,,Людиˮ, ,,Виставиˮ), паралельно використано хронологічну, географічну та 

алфавітну систематизацію. Викликає інтерес потужна пошукова система, яка 

дозволяє легко знайти у виданні необхідну інформацію. 

 ,,Енциклопедія популярної музикиˮ (2004 р., від ,,Кирила і 

Мефодіяˮ) [676] – мультимедіа-видання про основні напрямки сучасної рок-, 

поп-музики та джазу. Містить значний обсяг інформації про музичні стилі так 

званої ,,легкої музикиˮ, групи, музикантів, виконавців (із повними 

дискографіями), а також про композиторів, діджеїв, продюсерів тощо. До 

видання включено численні ілюстрації (портрети, фотознімки, слайди), відео 

фрагменти, словник термінів популярної музики. 

 ,,Енциклопедія кіноˮ (2003 р., від ,,Кирила і Мефодіяˮ, 

http://mega.km.ru/cinema/) [675] – фундаментальне видання в галузі 

кіномистецтва, що містить біографічні статті про акторів, режисерів, 

сценаристів, операторів, художників (понад 10 000 статей із фільмографією), 

http://mega.km.ru/cinema/
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а також рецензії на фільми (понад 11 000). Крім текстової інформації, у виданні 

подано багатий ілюстративний матеріал (портрети, постери, кадри з фільмів), 

відеофрагменти і саундтреки. 

 ,,Велика енциклопедія джазуˮ (2003р., від видавництва DELTA-MM 

Corp.) [671] – електронний варіант енциклопедичного довідника В. Фейєртага 

,,Джаз. ХХ століттяˮ (СПб., 2001 р.), куди входять статті про понад 1000 

джазових виконавців (біографії, етапи творчого шляху, ілюстрації та 

дискографія), до статей додається мультимедійний контент (найвідоміші 

музичні композиції). 

 ,,Запрошення до театруˮ (2012 р., видавник: Петербурзький 

театральний журнал) [656] – мультимедійна програма, яка вміщує відомості із 

історії драматичного театру, сотні імен, понять і термінів з теорії театру, 

майже 600 фрагментів театральних спектаклів за участі видатних акторів 

(Н. Симонова, Є. Леонова, І. Смоктуновського, Л. Олів’є та ін.), роботу 

відомих режисерів Г. Товстоногова, А. Ефроса, Дж. Стрелера та П. Брука, 

епізоди репетицій та навчання студентів театральних інститутів. 

 ,,Шедеври архітектури” із серії ,,Шедеври світової культури” – 

мультимедійне видання, що знайомить більш ніж 200 архітектурними 

пам’ятниками різних стилів та історичних епох. Цифровий енциклопедичний 

ресурс вміщує інформацію про архітекторів, історію зодчества, панорамні 

відеофрагменти з розповіддю про найбільш відомі споруди, 3D-моделі 7 чудес 

світу. 

Віртуальні музеї (путівники) та екскурсії: 

 ,,Віртуальний музей музичних інструментів ,,Terra Musicalisˮ 

(2000 р., від компанії ГіперМетод) [629] – віртуальна екскурсія у 3D форматі 

залами Санкт-Петербурзького музею музичних інструментів: зал 

,,Експозиціяˮ надає детальний ілюстрований опис 350 інструментів (із аудіо та 

відео прикладами звучання усіх експонатів), зал ,,Екскурсіїˮ – це глобус із 

вказаними зонами розповсюдження інструментів регіонами світу, зал 
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,,Шедевриˮ з історіями найцінніших інструментів; зал ,,Майстерняˮ – 

креслення, рентгенівські знімки, томографії інструментів тощо. 

 ,,Державний Ермітажˮ(2007 р.) [630] – мультимедійний ресурс із 

віртуальною екскурсією залами і палацами Ермітажу. Користувач має 

можливість здійснити віртуальний візит до будь-якої зали, усі вони мають 

трьохвимірний вигляд, доповнений функцією панорами, роздивитися усі 

витвори мистецтва (зображення можна збільшити) з усіх боків. Колекції 

Ермітажу розділені на тематичні блоки: ,,Античний світˮ, ,,Давній Египетˮ, 

,,Франція 15-18 столітьˮ, ,,Західноєвропейське середньовіччяˮ, ,,Мистецтво 

Західної Європи 19 – початку 20 століттяˮ тощо. Окремий довідниковий розділ 

надає можливість роздивитися споруди Ермітажу, познайомитися з історією 

музею. До колекції уведений іменний покажчик та словник термінів з 

образотворчого мистецтва. Екскурсію супроводжує високоякісне звучання 

класичної музики.  

На сьогодні аналогічні віртуальні екскурсії можна здійснити залами 

найвідоміших музеїв світу: Лувру, музею Прадо, іншими відомими галереями. 

Відзначимо, що більшість сучасних цифрових видань з різних видів 

мистецтва розміщено в мережі Інтернет, на відміну від засобів, що 

розроблялися у перше десятиліття ХХІ ст. й розповсюджувалися на CD / DVD 

дисках. Це пов’язано передусім з поширенням мережі та поступовим 

переходом до відкритого доступу до інтернет-ресурсів. 

Створення віртуальних музеїв пов’язано з практичною реалізацією ідеї 

оцифрування музейних колекцій, цифровізації культурної спадщини. Від 2011 

року компанія Google розробляє проєкт Google Arts & Culture [622], який став 

цифровим сховищем колекцій творів мистецтва, а також виробником 

культурного контенту з величезним охопленням аудиторії [374]. На думку 

директора Інституту культури Google, цифрові технології сприяють 

відвідуваності музеїв [447], що доводить статистика: 50 млн користувачів 

сайту Arts & Culture. Проте більшість музейних працівників переконана, що 

віртуальна платформа може збагатити й розширити музей, але не може 
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замінити його. Цифрові технології роблять мистецтво доступним у будь-якому 

місці світу, але вони не можуть забезпечити унікальність мистецького 

співпереживання, яке може викликати лише матеріальний об’єкт [281]. 

Отже, сучасні музеї зосереджені на оцифровуванні спадщини. Проте в 

їхній діяльності наразі важливе місце займає цифрова комунікація: через 

соціальні медіа музеї поглиблюють зв’язки з громадськістю (онлайн та в 

реальному відвідуванні)  

Відзначимо й поширення музеями нового цифрового мистецтва, що 

розвивається в останні роки. Доцільно навести приклади:  

 музей цифрового мистецтва в Японії – Mori Building Digital Art 

Museum: teamLab Borderless (відкрито 2018 р.). Над інсталяціями, які 

поєднують сучасні цифрові технології, мистецтво дизайну й красу природи, 

працює величезний штат (майже 500 осіб) художників, програмістів, 

інженерів, CG-аніматорів, математиків й архітекторів, а для підтримки роботи 

експозиції музею потрібно 520 комп’ютерів і 470 проекторів [39]. 

 французький музей цифрового живопису в Парижі Atelier des 

Lumière (відкрито 2018 р.) демонструє цифрові проєкції художніх творів ХХ 

століття на площі більше 3000 м2 у супроводі музики Бетховена, Вагнера і 

Шопена [374]. 

Дія цифрових технологій в сучасних музеях проявляється й у такій 

формі: відвідувачам безкоштовно пропонується завантажити через QR-код 

додаток на смартфон, що надає можливсть слухати аудіогід у залах музею, 

читати додаткову інформацію про експонати, факти з життя художників. Тим, 

у кого немає можливості завантажити цей додаток (немає смартфонів чи 

мобільного інтернету), на вході, за бажанням, видають музейні смартфони, де 

цей додаток вже встановлений [48]. Така практика поширена в Італії. 

Цифрові перетворення торкнулися й оновлення сайтів музеїв, 

наприклад, сайт Національного Музею Прадо в Іспанії (Museo Nacional del 
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Prado) розроблений з урахуванням інтересів відвідувачів самих різних типів 

[282].  

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та оцифровування 

поступово входить у діяльність вітчизняних музеїв. Наразі компанією Google 

разом із Міністерством культури України в рамках кампанії ,,Автентична 

Українаˮ створено віртуальні тури сімома музеями України, для віртуальних 

подорожей створено спеціальний сайт ,,Музеї України просто небаˮ 

(http://museums.authenticukraine.com.ua/), який відкриває доступ до музеїв: 

Національний музей народної архітектури та побуту України (Пирогово); 

музей народної архітектури і побуту ,,Шевченківський гайˮ (Львів); музей 

народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (Переяслав-

Хмельницький); Закарпатський музей народної архітектури та побуту 

(Ужгород); центр народознавства ,,Мамаєва Слободаˮ (Київ); Запорізька Січ – 

Національний заповідник ,,Хортицяˮ (Запоріжжя); резиденція Богдана 

Хмельницького (Чигирин) [632]. 

3D-тури надають можливість дізнатися про народну архітектуру і побут, 

відчути всю самобутність української культури. Вони також доступні в режимі 

Street View на Картах Google. Для того, щоб почати віртуальну екскурсію, на 

карті слід вибрати один із музеїв: зручна навігація та голосовий супровід 

трьома мовами (українською, російською та англійською) допоможуть 

залучитися до історії української культури.  

В межах проєкту ,,Автентична Українаˮ розроблений також 3D-тур 

дерев’яними церквами Карпат, який надає уявлення про вісім старовинних 

церков у Карпатському регіоні (усі церкви входять до Світової спадщини 

ЮНЕСКО), а також віртуальні екскурсії оперними театрами України, серед 

яких: Національний академічний театр опери та балету України ім. Тараса 

Шевченка (Київ); Львівський оперний театр; Чернівецький академічний 

обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської; 

Одеський національний академічний театр опери і балету; Київський 

національний академічний театр оперети. 

http://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
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Сайт ,,Український освітній простірˮ (http://uop.net.ua/virtualni-muzeji/) 

відкриває доступ до віртуальних музеїв України: Національний музей Тараса 

Шевченка, будинок-музей Тараса Шевченка на Майдані Незалежності у Києві, 

музей Григорія Сковороди, Національний Музей Народного Мистецтва 

Гуцульщини та Покуття, музей Писанкового Розпису, музей М. Грушевського, 

музей волинської ікони, Національний музей ,,Чорнобильˮ, музей історії 

Острозької академії, музей Гетьманства, Національний художній музей 

України, Львівський музей історії релігій. 

Приклад використання цифрового 3D-моделювання і технології 

доповненої реальності – проєкт ,,Віртуальна Тустань” [669] – 3D-модель міста-

фортеці у Львівській області (http://tustan.ua/tustan_3d/). 3D-реконструкції 

використовуються в археологічних дослідженнях у Рівненському обласному 

краєзнавчому музеї, цифрова аерозйомка допомагає спостерігати за станом 

фундаментів Десятинної церкви [359]. 

Отже, всі названі інформаційно-довідкові цифрові ресурси 

(мультимедійні видання) можуть бути використані в якості електронних 

навчальних засобів як додатковий ілюстративно-інформаційний матеріал. 

Вони розміщені на CD/DVD-дисках або в мережі Інтернет, містять безліч 

матеріалу для занурення в різні види мистецтва, опанування художніх жанрів 

і стилів, підготовки уроків художньої культури та мистецтва у 

загальноосвітній школі, занять з історії культури та культурології в 

університеті: відомості з історії різних видів мистецтва, інформацію про жанри 

і стилі, теорію мистецтва, біографії відомих творців та описання шедеврів – 

усе це може стати інформаційною базою шкільних уроків художньої культури, 

дисциплін культурологічного змісту в закладах вищої освіти, а також дозволяє 

залучити яскравий мультимедійний контент, адже усі названі інформаційно-

довідкові видання включають високоякісні репродукції творів живопису, 

зображення витворів скульптури й архітектури, декоративно-ужиткового 

мистецтва, якісні записи музичних творів, відеофрагменти, 3D-моделі 

архітектурних споруд тощо. 

http://uop.net.ua/virtualni-muzeji/
http://tustan.ua/tustan_3d/
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2.3.3. Навчально-розвивальні та ігрові цифрові ресурси для 

забезпечення уроків художньої культури та мистецтва в школі 

Навчально-розвивальні та ігрові цифрові ресурси створені передусім для 

забезпечення уроків художньої культури та мистецтва в школі. Вони належать 

до групи електронних освітніх ігрових ресурсів (ЕОІР), що згідно Положенню 

про електронні освітні ресурси, визначаються як різновид ЕОР, що поєднує 

пізнавальну та розвивальну функції, містить цілісний теоретичний матеріал і 

компетентнісні завдання з навчального предмета, подані в ігровій формі [342]. 

Особливого значення цифрові освітні ігрові ресурси (ЦОІР) набувають 

у початковій школі, оскільки цю ланку освіти неможливо уявити без 

використання ігрових методів навчання. На це вказано в Концептуальних 

засадах реформування середньої освіти ,,Нова українська школа” [300], а 

також в наукових розвідках С. Литвинової [25], О. Мельник [264], О. Рибалко 

[371] та ін., які займаються розробленням і впровадженням ЕОР для 

початкової школи. 

Наразі створено значну кількість цифрових освітньо-ігрових ресурсів 

культурологічної та мистецької тематики. Це передусім ЦОІР для учнів 

початкової школи, які доцільно використовувати як на уроках інтегрованого 

курсу ,,Мистецтво”, так і в позашкільному мистецькому розвитку дітей. 

Наведемо їх огляд (ілюстративний матеріал наведено в Додатку Б). 

Передусім слід назвати цикл мультимедійних навчально-ігрових 

ресурсів серії ,,Дитяча колекціяˮ (Школа Вовка Панаса) (2006 – 2011; видавник 

– ,,Атлантикˮ), розроблений спеціально для занурення дітей старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку до світу культури і мистецтва. У 

цих електронних засобах навчальна теоретична інформація подана в цікавій 

для дітей формі, за участю анімаційних персонажів, всі тексти озвучені та 

проілюстровані, навчання поєднується з іграми та розвагами. До серії входять 

ЦОІР:  
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,,Традиції українського народуˮ – навчально-ігрова програма про 

основні обряди, ритуали та звичаї, яких українці дотримувалися споконвіків 

[668]. 

,,Українські народні казкиˮ, до змісту якого включено народні казки 

,,Чарівна рукавичкаˮ, ,,Лисичка, Котик і Півникˮ, ,,Коза-дерезаˮ, 

,,Котигорошкоˮ, ,,Івасик-Телесикˮ, ,,Колобокˮ, а також малі форми усної 

народної творчості: прислів’я, приказки, скоромовки, для закріплення 

інформації та розваги – ребуси, кросворди та мультиплікаційний фільм [670]. 

,,Міфи Україниˮ – мультимедійний навчально-ігровий засіб, що занурює 

в унікальну міфологію українського народу, старовинні уявлення, традиції, 

прадавні свята. Учням молодшого шкільного віку в цікавій формі 

пропонується багато українських легенд та розповідей про фантастичних істот 

зі світу української міфології [650].  

,,Стародавня Греціяˮ – мультимедійна подорож давньою країною, 

знайомство дітей з однією із найстаріших у світі культур, яка народила перших 

винахідників, математиків, письменників, моряків та олімпійських чемпіонів. 

Дітям пропонуються цікаві факти, давньогрецькі міфи, історії про падіння 

непереможних царств та людей, слава яких живе тисячоліттями [666]. 

,,Стародавній Східˮ, що знайомить учнів початкових класів із життям 

давніх єгиптян та побудовою пірамід, давньою Індією та її принцами, 

таємницями Древнього Сходу [665].  

,,Стародавній Римˮ – мультимедійна історична подорож Римом. Діти 

молодшого шкільного віку в цікавій та доступній формі можуть дізнатися про 

створення Риму, про виникнення великої Римської імперії, зародження 

християнства та виникнення нерівності людей (рабство, тиранія, диктатура). 

Розтлумачено значення багатьох незнайомих дітям слів та афоризмів [664].  

Декілька навчально-ігрових програм із серії ,,Дитяча колекціяˮ (,,Школа 

Вовка Панасаˮ) сприяють залученню дітей до світу мистецтва, відкриваючи 

для них специфіку того чи іншого виду мистецтва. Серед них: 
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,,Видатні художники світуˮ – навчально-розвивальна ігрова програма, 

з допомогою якої діти можуть увійти до світу мистецтва фарб і кольорів [628]. 

Програма складається з 7 розділів: ,,Біля джерел образотворчого мистецтваˮ; 

,,Італійський Ренесансˮ (розповіді про С. Ботичеллі, Леонардо да Вінчі, 

Мікеланджело, Рафаеля, Тиціана); ,,Північне Відродженняˮ з історіями про 

життя і творчість І. Босха, А. Дюрера, Рембрандта та ін.; ,,Художники Нового 

часуˮ – нариси про життя Ель Греко, Дієго Веласкеса, французьких 

художників Н. Пуссена, А. Ватто, англійців В. Хогарта та Т. Гейнсборо; 

,,Художники 19 століттяˮ – розповіді про класицизм та реалізм у мистецтві; 

,,Імпресіоністи та постімпресіоністиˮ (творчість К. Моне, О. Ренуара, 

П. Сезана, П. Гогена, В. ван Гога); ,,Художники ХХ століттяˮ (про 

В. Кандинського, А. Матісса, К. Малевича та ін.); ,,Українські художникиˮ 

(нариси про життя і творчість Т. Шевченка, О. Мурашка, О. Новаківського, 

М. Бойчука, К. Білокур). 

,,Дитяча колекція. Вчимося малюватиˮ (у двох частинах) [636] – 

навчально-ігровий мультимедійний засіб, який допомагає опанувати навички 

художньо-образотворчої діяльності: ознайомитися з інструментами 

художника, а саме з олівцями, папером, фломастерами, фарбами; усвідомити 

алгоритми малювання квітів, овочів та фруктів, предметів побуту та інтер’єру 

(у 1-й частині) та освоїти техніки малювання комах, птахів, водних мешканців, 

тварин (у 2-й частині). Окрім того, діти дізнаються про жанри натюрморту, 

пейзажу, портрету, про задній та передній план картини, про міміку обличчя 

тощо.  

,,Видатні композитори світуˮ [627], яка вміщує адаптовані для дітей 

розповіді та цікаві факти з життя композиторів: ,,Скрипка, Вівальді і Паганініˮ, 

,,Творити наосліп. Бах і Гендельˮ, ,,Таємниця Моцарта і Сальєріˮ, ,,Бетховен 

та Шубертˮ, ,,Фортепіано у житті Шопена і Листаˮ, ,,Моріс Равельˮ, ,,Петро 

Чайковськийˮ, ,,Михайло Вербицькийˮ та ін. 
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Відзначимо, що більшість названих електронних навчально-ігрових 

засобів було схвалено до використання в освітньому процесі Міністерством 

освіти та науки України. 

Крім того, на початку 2000-х років іншими виробниками було створено 

низку якісних мультимедійних навчально-ігрових ресурсів для навчання 

видам мистецтва, опанування тих чи інших художніх здібностей, розвитку 

естетичного смаку та потреби у спілкуванні з мистецтвом. Серед них 

навчально-ігрові електронні засоби з музичного мистецтва: 

,,Дракоша у світі музикиˮ (2003/2005 р., від G.O.G.Games, видавник 

Медіа-Сервіс) [637] – ЕОІР, який дозволяє дітям зануритися у музичне 

мистецтво: познайомитися з деякими музичними інструментами, почути 

звучання кожного з них, опанувати ази нотної грамоти та сольфеджіо, 

дізнатися про відомих композиторів Й. Баха, Л. Бетховена, Ж. Бізе, Р. Вагнера, 

М. Мусоргського, П. Чайковського, С. Прокоф’єва та ін., послухати 

аудіофрагменти з їх творів. 

,,Дракоша. Слідами великих композиторівˮ (2006 р., від G.O.G.Games, 

видавник Медіа-Сервіс) – навчально-ігровий мультимедійний засіб, який 

продовжує попередній: йдеться про розвиток музичної культури, життя і 

творчість композиторів різних країн (італійців Н. Паганіні та Дж. Верді, німців 

Й. Баха та Л. Бетховена, австрійця В. Моцарта, росіян М. Глінки та 

П. Чайковського). Музичний супровід заповнений відомими класичними 

композиціями, весь текст дублюється живим голосом. 

,,Каміль Сен-Санс. Карнавал тваринˮ (2005 р., від Alisa Studio, видавник 

– Новий диск) [663] – комп’ютерна програма, яка в легкій ігровій формі 

презентує один із найкращих творів відомого французького композитора, 

доповнюючи звучання музики анімаційними роликами.  

Серія навчально-ігрових мультимедійних програм ,,Граємо з музикоюˮ 

(2002 – 2007, від МедіаХауз) включає три музичних гри для дітей молодшого 

шкільного віку: ,,Чарівна флейта. Граємо з музикою Моцартаˮ – інтерактивна 

музична гра, що поєднує в собі ігри, музичні вікторини, музичну 
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енциклопедію; все супроводжує високоякісне звучання фрагментів музики з 

опери В. Моцарта ,,Чарівна флейтаˮ, записаної спеціально для гри; ,,Аліса і 

пори року. Граємо з музикою Вівальдіˮ – музична навчально-ігрова програма, 

заснована на класичних творах Люїса Керролла ,,Аліса в Країні Чудесˮ і 

Антоніо Вівальді ,,Пори Рокуˮ; Лускунчик. Граємо з музикою 

П. І. Чайковськогоˮ, яка вводить дітей до світу шедеврів П. Чайковського, 

написаних для дитячої аудиторії – балету ,,Лускунчикˮ та ,,Дитячого 

альбомуˮ. 

Названі три гри знайомлять дітей із інструментами малого симфонічного 

оркестру, найвідомішими творами видатних музикантів, вони сприяють 

розвитку музичного слуху, інтересу до класичного мистецтва, формують 

естетичний смак. 

Декілька мультимедійних навчально-ігрових програм для креативного 

навчання музики розроблено фахівцями із Європи та США. 

Morton Subotnick’s Making Music [623] – одна з найвідоміших 

електронних музичних навчальних програм у США, провідна ідея якої: музику 

можна не лише грати та створювати, а ще й малювати; музика – це звичайна 

гра, яку засвоїти можна доволі легко та грати із задоволенням. Структурно 

програма має вигляд подорожі школою: переходячи із класу до класу, 

користувач отримує практично той самий обсяг базових знань, що й учні в 

справжній музичній школі, але з більшим ступенем унаочненості. Крім того, 

спілкування з музикою в програмі Making Music починається не із засвоєння 

нотної грамоти, а безпосередньо з творчості, зі створення власної музики, що, 

на слушну думку автора, є значно ефективнішим у подальшому музичному 

навчанні. 

Американська мультимедійна програма Musical World of Professor 

Piccolo (,,Музичний світ професора Пікколоˮ) [624] – інтерактивна освітня 

,,пригодаˮ. Разом із музичним гідом (професором Piccolo) користувачі мають 

нагоду відвідати Music Town та його будинки: ,,Музичну школуˮ, де можна 

самостійно пройти інтерактивний музичний курс теорії музики; ,,Симфонічну 
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залуˮ, щоб дізнатися про симфонічний оркестр і музичні інструменти на 

прикладі симфонії Й. Гайдна; ,,Джаз-клубˮ і ,,Рок-клубˮ, з історіями про 

виникнення джазу і рок-н-ролу; ,,Церквуˮ, де звучить органна музика 

(Crucifixus Й. Баха). 

Віртуальний тренажер для розвитку музичного слуху EarMaster Pro 5 

Rus від eMedia Music Corporation [621] – це інтерактивний учитель-репетитор, 

який разом із вивченням музичної теорії розвиває навички слухання музики. 

Цей цифровий освітній ресурс буде цікавим як для музикантів-початківців, так 

і для ,,просунутихˮ фахівців. 

Проєкт ІРМУС (Інтерактивний розвиток музичного слуху) від фахівців 

кафедри музичної звукорежисури та інформаційних технологій Ростовської 

консерваторії А. Красноскулова та ін. (Росія, 2006 р., 

http://www.soundworlds.net/irmus/programs_ms.html). Проєкт складається із 

трьох розділів: ,,Музичний синтаксисˮ, ,,Музична мозаїкаˮ, ,,Звукова 

доріжкаˮ. Навчальний засіб вчить швидко й точно розпізнавати на слух 

різномасштабні синтаксичні одиниці музики, збирати звукові доріжки 

аудіофайлів, тобто поєднує розвиток музично-слухових навичок із завданнями 

зі сфери звукорежисури [658]. 

Два останні цифрові освітні ресурси створені для забезпечення 

самостійної роботи студентів середньої та вищої музичної та музично-

педагогічної освіти, проте їх можна пропонувати й музикантам-аматорам, 

музикознавцям, викладачам культурологічних дисциплін. 

Назвемо ще деякі електронні освітні ігрові ресурси культурологічної 

тематики, розроблені для школярів. 

,,Прогулянки Лувромˮ (2004 р., від ,,Медіахаузˮ) – навчально-

розвивальний електронний засіб, який занурює дітей у світ одного із 

найвідоміших музеїв світу. Анімаційні персонажі, які супроводжують 

екскурсію, демонструють різні колекції шедеврів мистецтв: ,,Історія й 

легендиˮ, ,,Костюмиˮ, ,,Записи й текстиˮ, ,,Твариниˮ, ,,Боги й Богиніˮ та ін. 

Навчальний ресурс поєднує риси художньої енциклопедії, віртуальної 
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екскурсії та ігрового засобу. Його матеріали цікаві як для дорослих, які можуть 

розширити свої знання в галузі історії культури і мистецтва, так і для дітей, які 

знайдуть тут додаткові матеріали зі шкільних курсів ,,Мистецтваˮ, 

,,Художньої культури”, історії тощо. Для дітей молодшого шкільного віку 

особливий інтерес становлять ігри, завдяки яким краще запам’ятовуються 

експонати із колекції музею. 

,,Енциклопедія школяра: Мистецтво та архітектураˮ (2007 р., від 

ІДДК) – енциклопедичне електронне видання, створене для дітей молодшого 

та середнього шкільного віку. Енциклопедія містить багато цікавих 

відомостей з історії культури і мистецтва, ознайомлення з якими розширює 

світогляд, підвищує інтерес школярів до навчання, надає додатковий матеріал 

для доповідей, рефератів, інших видів самостійної роботи. В енциклопедії дві 

книги – ,,Загадки й таємниці архітектуриˮ (,,золотий перетинˮ; загадки 

православних церков та куполів, старовинних мечетей та лицарських замків; 

орнамент в архітектурі; готика, бароко, класицизм; багатоповерхівки та міста 

майбутнього тощо) та ,,Загадки й таємниці старих картинˮ (чим малювали 

художники у давнину, загадки фресок, ілюзії на картині, портрети, загадки 

інтер’єрів, дитячих малюнків та ін.). 

Що стосується цифрових освітніх ресурсів з образотворчого мистецтва, 

в наявності як ігрові програми, що мають функції нескладного графічного 

редактора та розвивають не тільки здібності до образотворчої діяльності, а й 

навички роботи на комп’ютері. Одна з найкращих ігрових навчально-

розвивальних програм такого типу – ,,Веселий художникˮ (від Data Sun 

Software). Деякі навчально-розвивальні освітні ресурси поєднують риси 

шкільних уроків та творчої діяльності (,,Школа малювання. Чарівний альбом 

домовичка Буˮ, ,,Дитяча творчість. Майстерня художника Буˮ. Розроблено 

також безліч відеокурсів, відеоуроків з коментарями та ігровими завданнями 

для закріплення навичок (,,Школа маленьких художниківˮ, ,,Вчимося 

малювати. Мультимедійний курсˮ), онлайн-шкіл для навчання образотворчого 

мистецтва. 
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Усі навчально-розвивальні та навчально-ігрові цифрові освітні ресурси 

для школярів створені з урахуванням вікових вимог. Залучення цифрових 

освітніх ігрових ресурсів цілком відповідає психологічним особливостям 

учнів початкової школи. Візуалізація та озвучення теоретичної та практичної 

частин ЦОІР полегшує сприйняття навчальної інформації, збільшує 

зацікавленість учнів предметом, привертає увагу, мотивує їх до навчання [264, 

с. 47]. 

Висновки до розділу 2 

Аналіз процесів цифровізації сучасної культури та освіти, вітчизняних і 

зарубіжних нормативно-правових джерел цих процесів дозволив надати 

авторське тлумачення понять цифрової культури, цифрової грамотності та 

цифрової компетентності, усвідомлення яких забезпечило теоретичне 

підгрунтя моделювання системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. 

Цифрова культура як сучасна форма існування культури демонструє 

процеси оцифровування традиційної культури та виникнення нових 

артефактів та мистецьких практик на основі цифрового кодування (NetArt, 

комп’ютерна музика, віртуальні інсталяції та ін.). Цифрову культуру 

особистості (педагога, культуролога, фахівця іншої галузі) тлумачимо як 

систему поведінки особистості в умовах цифрового суспільства, що включає 

культуру комунікації (Web-спілкування, Network Etiquette), раціональне 

споживання інформації (медіаграмотність), розвинене критичне мислення та 

ефективне використання цифрових технологій для забезпечення особистих 

потреб та успішної професійної діяльності.  

У складі цифрової культури виокремлено цифрову грамотність та 

цифрову компетентність. При цьому цифрова грамотність вказує передусім на 

досконале користування електронними засобами, на сформованість умінь і 

навичок роботи з ,,цифрою”, а цифрова компетентність – на впевнене й 

водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій 
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для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному 

просторі та приватному спілкуванні. 

Сформульовано сучасне тлумачення понять ,,електронний освітній 

ресурс”, ,,цифровий освітній ресурс”, ,,електронний підручник”, ,,електронна 

освітня платформа”, ,,електронне (цифрове) освітнє середовище” з 

урахуванням вітчизняних та зарубіжних підходів до цифровізації освіти. 

Одним із ключових у дослідженні стало поняття ,,цифрові освітні 

ресурси” як інтерактивні навчальні засоби, що розроблені з допомогою 

цифрових технологій та відповідають сучасним процесам цифровізації освіти. 

Цифрові освітні ресурси з культурології вважаємо за необхідне 

класифікувати на такі групи: 

 цифрові підручники й посібники як електронні навчальні видання, 

що повністю чи частково забезпечують реалізацію навчального процесу;  

 інформаційно-довідкові цифрові видання, що мають функцію 

додаткового інформаційного забезпечення організації процесу навчання; 

 навчально-розвивальні та ігрові цифрові ресурси, що дозволяють 

реалізувати один із ключових принципів оновлення сучасної школи, передусім 

її початкової ланки – принцип навчання з використанням ігрових технологій; 

 цифрові освітні ресурси ,,малих” форм, що мають функцію 

практичного забезпечення принципу наочності через використання засобів 

мультимедіа. 

Наведено огляд ЦОР з культурології та різних видів мистецтва, які 

доцільно використовувати під час професійної підготовки майбутніх 

культурологів. 

Основні результати дослідження, викладені в другому розділі, 

відображено в таких публікаціях автора: 

[56; 58; 59; 60; 62; 63; 71; 72; 81; 82; 88; 89; 92; 93; 98; 608; 609].  
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РОЗДІЛ 3.  

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

КУЛЬТУРОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

3.1. Концептуальні основи побудови системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій 

Побудова системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій має міцне теоретичне підґрунтя 

в комплексі загальнонаукових та галузевих підходів, що було зазначено в 

п. 1. 1.: урахування ключових положень системного, культурологічного, 

синергетичного, аксіологічного, особистісного, діяльнісного, ресурсного, 

інформаційного, компетентнісного дозволило врахувати специфічні 

особливості підготовки культурологів у закладах вищої освіти, побудувати 

певну систему професійної підготовки фахівців у її розвитку й саморозвитку, 

акцентувати увагу на цінностях сучасного суспільства й освіти, орієнтуватися 

на створення цифрового освітнього середовища, пов’язаного з професійною 

реалізацією культурологів, розвитком зовнішніх і внутрішніх ресурсів 

особистості. 

Розроблення системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій передбачало 

докладне вивчення наявних педагогічних систем, пов’язаних із різними 

аспектами професійної підготовки фахівців культурології, а також систем 

культурологічної підготовки фахівців галузі Освіта / Педагогіка, які зазвичай 

ґрунтуються на закономірностях системного підходу як одного із 

фундаментальних підходів сучасного наукового пізнання, що зумовлює 

дослідження явищ у взаємодії і зв’язках їх компонентів, знаходження в системі 

цих відносин провідних тенденцій і основних закономірностей 

(О. Ярошинська [490]). 
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О. Шевнюк розглядає педагогічну система культурологічної освіти у 

вищому навчальному закладі як взаємозв’язок її навчально-виховної мети, 

дидактичних завдань діяльності викладача, змісту навчання та виховання, 

основних процесів соціально-пізнавальної діяльності студентів, ефективних 

методів (структуризації й компаративізації знань, їх проблематизації та 

наративізації, фасилітації, проєктів), продуктивних засобів (медіа освіти, 

використання потенціалу музейного середовища, робота з автентичними 

текстами культури, впровадження робочих зошитів), організаційних форм 

навчально-виховного процесу (проблемна лекція, робота у малих групах, 

музейні екскурсії), сучасних технологій навчання (модульної, інформаційної, 

рейтингової), необхідних для цілеспрямованого, педагогічно організованого 

впливу на формування майбутніх учителів [461, с. 244]. Авторкою 

обґрунтовано модель культурологічної освіти майбутніх учителів, спрямовану 

на досягнення провідної мети – становлення вчителя як суб’єкта культури, що 

забезпечує активізацію процесів його культурної самореалізації та 

саморозвитку, формування його готовності до здійснення підтримки дитини 

на шляху її визначення у світі культурних цінностей [461, с. 242]. У цілісній 

структурі культурологічної освіти ЗВО виділено взаємозв’язки когнітивного, 

аксіологічного, комунікативного, праксеологічного і суб’єктного компонентів 

при системоутворювальній функції останнього, що забезпечує реалізацію 

змісту всіх інших компонентів. 

М. Сова, моделюючи процес формування інтегративних художньо-

культурологічних знань у системі професійної підготовки вчителів 

гуманітарних дисциплін, вибудувала цілісну багаторівневу організаційно-

педагогічну систему як єдине поліструктурне утворення, в якому органічно 

взаємодіють численні автономні, відносно самостійні структури – моделі 

різного рівня складності (понятійно-пізнавальна, системно-аналітична, 

дифузна, цілісно-концептуальна). До моделі М. Сови включено 

класифікаційні характеристики інтеграції знань (рівні, форми, типи, види), 

основи їх інтегративності та структурні ознаки інтегративної дидактичної 
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системи (рівні її організації, елементи і характеристики, функції та форми 

управління, прогнозовані результати, цілі функціонування) [402].  

Перший рівень організаційно-педагогічної системи формування 

інтегративних художньо-культурологічних знань майбутніх учителів 

гуманітарних дисциплін, згідно дослідженню М. Сови, пов’язаний із 

реалізацією понятійно-пізнавальної моделі, що ґрунтується на інтегруванні 

різного рівня понять (філософсько-культурологічного, загальнохудожнього, 

спеціальнохудожнього) в єдину категоріально-понятійну систему. За другим 

рівнем пропоновано системно-аналітичну модель, яка характеризується 

проектуванням змісту комплексних програм, інтегрованих підручників, 

встановленням інтегративних зв’язків між узагальненими структурними 

елементами за певним алгоритмом мисленнєвих дій, що забезпечує єдність 

теоретико-пізнавального і практико-пізнавального компонентів художньо-

культурологічної орієнтації. Відповідно до третього рівня створено дифузну 

модель, що передбачає розробку педагогічних проектів навчального предмета 

„Світова художня культура” і забезпечує варіативне розв’язання комплексних, 

художньо-світоглядних проблем. За четвертим рівнем сконструйовано 

цілісно-концептуальну модель, покликану забезпечити досягнення вищих 

рівнів інтеграції художньо-культурологічних знань (методологічного, 

філософського) у концептуальній (між-, транс-, метасистемній) і тотальній 

формах за допомогою міжциклових зв’язків у навчальних планах і концепціях 

[402, с. 26 – 27]. 

Л. Настенко, вивчаючи культурологічну підготовку студентів вищих 

педагогічних закладів освіти, визначила цей процес як систему змістово-

теоретичного та організаційно-методичного забезпечення формування 

готовності до культуровідповідної професійно-педагогічної діяльності [291, 

с. 114]. Під час моделювання процесу формування вказаного педагогічного 

феномену, дослідницею було виокремлено проектно-методологічний, 

організаційно-змістовий, технологічний блоки та визначено ієрархію 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених етапів, якими стали адаптаційно-
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професійний (адаптація студентів до умов вищого навчального закладу, 

входження в культуровідповідний зміст діяльності, ознайомлення і 

сприйняття культурно-освітніх феноменів), локально-професійний 

(формування готовності майбутніх учителів до ,,впізнавання” культури, 

введення знань у культурний контекст, розвиток гуманітарного мислення), 

системно-професійний (формування системи знань і вмінь, обумовлених 

гуманістичними ціннісними орієнтаціями, здатності до культурологічного 

аналізу освітньо-культурних явищ і подій, що забезпечує рівень ,,розуміння” 

культури) [291, с. 129 – 133]. 

Систему культурологічної підготовки майбутніх фахівців аграрної 

галузі на засадах етнокультури обґрунтовано Н. Кострицею. Авторкою 

виділено три блоки названої системи:  

 цільово-мотиваційний, в якому закладено інтегровані цілі 

професійної та культурологічної підготовки й завдання культурологічної 

підготовки майбутніх аграріїв (оволодіти системами культурологічних знань і 

ціннісних смислів культури; засвоїти пласти етнокультури в контексті 

сільськогосподарської діяльності; формувати досвід культуротворчої 

сільськогосподарської діяльності); 

 змістовий, що забезпечує методологічне обґрунтування змісту 

культурологічної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі та 

структурований у мотиваційно-ціннісний, когнітивний та діяльнісний 

компоненти; 

 діагностично-результативний [208].  

Модель культурологічної підготовки майбутніх фахівців 

агротехнологічного спрямування, розроблена Т. Мельничук, ґрунтується на 

особистісно-орієнтованому, діяльнісному, системно-структурному підходах 

та містить чотири взаємопов’язані блоки – цільовий, змістовий, технологічний 

та результативний. Культурологічна підготовка майбутніх фахівців, на думку 
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Т. Мельничук, має складатися з трьох етапів: когнітивно-стимулюючого, 

художньо-мистецького і коригувально-оптимізуючого [265].  

Н. Яремака розглядає процес формування інформаційної 

компетентності майбутніх менеджерів індустрії дозвілля як цілісну систему та 

інструментарій оперування різноплановою інформацією у єдності 

компонентів: 

 культурологічно-гносеологічного, що характеризує пізнавальну 

активність і рефлексію у сфері пошуку та роботи з інформацією з 

використанням ІКТ; уміння інтерпретувати принципи інформатизації 

(системності, різноманітності, добровільності, доступності, якості, 

відповідності потребам суспільства) у соціокультурній та дозвіллєвій 

діяльності; спроможність адекватно аналізувати зміст інформації, якісно 

вирішувати культурно-просвітницькі, дозвіллєві й управлінські завдання 

засобами інформаційних технологій;  

 дозвіллєво-технологічного, що уміщує оперування 

інформаційними базами, вміння застосовувати необхідні технічні засоби та 

методи професійної комунікації в інформаційному просторі; вільне володіння 

інформаційними технологіями, здатність до антикризової діяльності й уміння 

приймати ефективні рішення, досвід здійснення відомих способів роботи з 

інформацією;  

 аксіологічно-мотиваційного, що відображує усвідомлення 

суспільної значущості інформаційних технологій в обраній професії, 

сформованість чітких мотивів і вираженої потреби в саморозвитку, прагнення 

до створення власного стилю керівництва людьми й управлінської діяльності, 

мобільність у динамічних умовах інформаційного суспільства, здатність 

виявляти системність, критичність, гнучкість і креативність у роботі з 

інформацією [488, с. 9 – 10]. 

Системно-синергетична модель формування професійної інформаційної 

компетентності майбутніх менеджерів індустрії дозвілля в дослідженні 
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Н. Яремаки синтезує сучасні освітні парадигми, педагогічні теорії і концепції 

у багатофункціональну структурно-технологічну схему професійної 

підготовки майбутніх фахівців [488, с. 10]. 

Отже, вибудовуючи власні системи культурологічної підготовки 

фахівців (або формування професійної компетентності культурологів), 

більшість науковців виділяють різні блоки (складники, підсистеми) 

компонентів, проте найчастіше виокремлюють мотиваційний (цільовий, 

аксіологічно-мотиваційний); теоретичний (змістовий, методологічний, 

гносеологічний); процесуальний (технологічний, діяльнісний); креативний 

(творчий); діагностично-результативний (оцінний) компоненти. 

Узагальнюючи наведені погляди сучасних вітчизняних науковців, 

виходячи із загальнопедагогічного визначення поняття „системи”, вважаємо 

за доцільне визначити систему формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій як цілісну, керовану 

сукупність компонентів (концептуально-цільового, змістово-процесуального, 

оцінно-рефлексивного), що враховує потреби та вимоги інформатизації 

освіти з метою загальнодидактичного, навчально-методичного та 

інформаційно-технологічного забезпечення освітнього процесу. 

Важливими теоретико-методологічними чинниками проектування 

системи формування професійної компетентності майбутніх культурологів 

засобами цифрових технологій стали загальнодидактичні та специфічні для 

культурологічної освіти в умовах її цифровізації принципи. 

Загальні стратегічні принципи освіти чітко сформульовано у 

Конституції України, національній Державній програмі ,,Освіта” (,,Україна 

ХХ століття”) та розроблених на їх основі Законах ,,Про освіту” (2017) [355] і 

,,Про вищу освіту” (2014) [350]. Так серед принципів освітньої діяльності, що 

забезпечують реалізацію державної політики у сфері освіти визначено: єдність 

навчання, виховання та розвитку; виховання патріотизму, поваги до 

культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного 
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надбання і традицій; інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір та 

ін. [355].  

Підготовка культурологів як складова цілісного процесу навчання і 

виховання в закладах вищої освіти також спирається на визначені 

вітчизняними теоретиками й практиками педагогіки вищої школи 

(А. Алексюком [3], В. Галузинським, М. Євтухом [107], І. Зязюном, Г. Сагач 

[158] та ін.) загальнодидактичні принципи: 

 фундаментальності, що передбачає наукову ґрунтовність і 

сучасність основних теоретичних положень культурології, підтверджених 

практикою; 

 системності, який вимагає досягнення змістовної, структурно-

функціональної єдності навчального процесу в міждисциплінарній кооперації; 

 єдності логічного та історичного як відображення співвідношення 

реальної суспільної динаміки культурних досягнень людства та їх 

концентрування у теоретичних моделях світу та ідеалі людини; 

 єдності національного і загальнолюдського як діалектики 

особливого і загального в людській культурі, усвідомлення історичної місії 

свого народу в контексті світового культурного процесу; 

 єдності суспільного і особистого, що розуміється як органічний 

взаємозв’язок суспільного загальнолюдського досвіду культури та його 

відображення в індивідуальній свідомості особистості як споживача, 

транслятора і творця культурних цінностей; 

 єдності теорії і практики, що віддзеркалюється у тлумаченні 

культурологічної освіти як інструменту освоєння соціальних процесів у 

мінливому середовищі буття, а також у діяльнісних, проектних технологіях 

культурологічної освіти; 

 єдності навчання і виховання як цілісності усіх структур 

культурологічної освіти, аудиторних та позааудиторних форм її організації 

[3; 107; 158]. 
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Представлені загальнодидактичні принципи, що визначають структурну 

і процесуальну спільність усіх складових вищої освіти, виходячи із специфіки 

культурологічної освіти в умовах її цифровізації, потребують доповнення 

рядом специфічних принципів, що цілком закономірно, оскільки сучасна 

система дидактичних принципів достатньо рухлива і визначається змінними 

цілями навчання та іншими чинниками. 

Вважаємо, що професійна підготовка майбутніх культурологів в епоху 

цифровізації освіти і культури має враховувати закономірності принципів, що 

є специфічними для названої епохи та забезпечують успішну практичну 

реалізацію розробленої системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. Серед них: принцип 

інформатизації освіти; принцип відкритої освіти; принцип мультимедійності; 

принцип активізації творчої діяльності засобами цифрових технологій.  

Комплексне застосування визначених принципів сприятиме 

підвищенню результативності системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. 

Названі вище принципи ґрунтуються на загальних закономірностях сучасної 

освіти, відображають вимоги інформаційного суспільства до професійної 

компетентності майбутніх фахівців культурології, визначають пріоритетні 

напрями освітньої діяльності студентів у процесі професійного розвитку. 

Розглянемо докладніше дію названих принципів як методологічних 

орієнтирів і чинників формування інформаційно-комунікаційного компонента  

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій. 

Принцип інформатизації освіти спрямований на підвищення якості 

освітнього процесу на основі використання новітніх інформаційно-

комунікаційних (цифрових) технологій. Цей принцип набуває особливої 

значущості в умовах стрімкої інформатизації (цифровізації) освітнього 

процесу, інтеграції вітчизняної освіти до європейського освітнього простору, 

що закріплено в державних документах. Так, у Стратегії розвитку 
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інформаційного суспільства в Україні, схваленій розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 15.03.2013 № 386-р. [357], надано довгостроковий план 

інформаційного розвитку країни з його поетапною реалізацією. У цьому 

документі конкретизовано мету, базові принципи, стратегічні цілі розвитку 

інформаційного суспільства в Україні, завдання, спрямовані на їх досягнення, 

а також основні напрями, етапи і механізм реалізації. З точки зору освітніх 

перспектив Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні визначає 

серед пріоритетних завдань забезпечення вільного доступу до інформації та 

знань, крім установлених законом обмежень, а також впровадження новітніх 

ІКТ в усі сфери суспільного життя, у тому числі освіту й культуру [357]. 

У Законі України „Про Національну програму інформатизації” (1998 р., 

в редакції від 01.08.2016) [153] уточнено поняття інформатизації як сукупності 

взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-

економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на 

створення умов для забезпечення розвитку інформаційного суспільства, 

потреб і вільного розвитку особистості, реалізації прав громадян, підвищення 

ефективності державного управління на основі побудови, розвитку, 

використання сучасних інформаційних систем, телекомунікаційних мереж, 

інформаційних ресурсів та інформаційних технологій [153]. 

В Україні створена й успішно працює Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації [167], розглядаючи й 

питання інформатизації освіти, її залучення до міжнародних стандартів.  

Згідно із Законом України ,,Про освіту” до переліку основних форм 

освіти віднесено дистанційну та мережеву як різновиди „електронної освіти” 

,,е-освіти” (e-education) – це форми отримання освіти, що здобувається з 

використанням виключно інформаційно-комунікаційних технологій [355]. 

Шляхом здобуття е-освіти (е-education) є електронне навчання, е-

навчання (e-learning) – навчання з допомогою Інтернету та засобів 

мультимедіа. Синонімічними до е-навчання є поняття Web-навчання та online-

навчання, широко використані в зарубіжній педагогіці. Зокрема експерти 
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ЮНЕСКО (Т. Бейтс (T. Bates) [501], М. Розенберг (M. Rosenberg [589] та ін.) 

вказують, що e-learning передбачає передусім використання інтернет-

технологій для забезпечення ефективності засвоєння знань та здійснюється в 

мережі, тому даний термін можна розуміти як інтенсивне використання у 

навчанні комп’ютера, засобів мультимедіа, ресурсів мережі Інтернет, систем 

віддаленого спілкування [589]. До того ж електронне навчання орієнтує 

студентів на новий стиль освіти та сприяє розвитку їх умінь та навичок для 

подальшого навчання протягом усього життя [501]. 

Реалізація принципу інформатизації освіти дозволяє використовувати 

форми і методи змішаного навчання (blended learning, яке також має 

синонімічні назви hybrid, mixed, integrative, technology-mediated instruction, 

web-enhanced instruction, mixed-mode instruction). Змішане навчання на 

сьогодні – це форма освіти, згідно з якою учень (студент, слухач) засвоює одну 

частину матеріалу засобами дистанційного навчання, а іншу частину 

матеріалу вивчає очно в аудиторії. Завважимо, що розвиток моделі змішаного 

навчання на основі поєднання нових і традиційних форматів навчання є одним 

із ключових напрямів інформатизації вітчизняної вищої освіти, що засвідчено 

в Аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень 

„Новітні тенденції розвитку вищої освіти та освіти протягом життя: 

перспективи для України” (грудень 2016 р.) [302].  

Вітчизняні й зарубіжні науковці, які займаються теорією і практикою 

змішаного навчання (Е. Желнова [148], В. Кухаренко [230], Д. Кларк (D. Clark) 

[523], В. Пурніма (V. Purnima) [583] та ін.), розглядають цю форму навчання 

як поєднання традиційних формальних засобів навчання – роботу в 

аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу – з неформальними, 

обговоренням матеріалу у блозі, форумі, з допомогою мобільних пристроїв, e-

mail-листування, вебінарів, інтернет-конференцій тощо. Тобто найчастіше 

змішане навчання передбачає самостійне засвоєння теоретичного матеріалу 

(наприклад, через електронній навчальний курс), а на аудиторних заняттях за 

допомогою різноманітних методів і форм колективної колаборації 
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відпрацьовуються та закріплюються відповідні уміння й навички (Д. Кларк 

[523]). Як справедливо зазначає В. Кухаренко, змішане (гібридне) навчання на 

сьогодні є однією з найпопулярніших технологій, оскільки дозволяє 

скористатися гнучкістю і зручністю дистанційного курсу та перевагами 

традиційного класу [230, с. 2]. 

Вважаємо за необхідне навести думку В. Пурніми (V. Purnima), Е. Розетт 

(A. Rossett) та Р. Воган Фразе (R. Vaughan Frazze), які вважають змішане 

навчання системою комбінування різних форм навчання: очного (face-to-face), 

онлайн електронного (live e-learning) та самонавчання на робочому місці (self-

paced learning) [583; 590]. Змішане навчання дозволяє комбінувати формальне 

й неформальне навчання, традиційне й дистанційне, тож відкриває простір для 

впровадження нових ідей і технологій. 

Дотримання принципу інформатизації освіти дозволяє говорити про 

утворення певного „інформаційного простору”, який виникає внаслідок 

співіснування інформаційних об’єктів, їх взаємодії та структурності 

інформаційних систем [433]. Інформаційний простір розглядається сучасними 

філософами й культурологами як складова частина простору культури, і, у той 

самий час, як особлива галузь фізичного простору, яка може виокремлюватися 

за заданими характеристиками (наприклад, за носіями інформації) 

(Ю. Шрайнер [473]). Саме в такому контексті виникає фундаментальне 

культурологічне завдання – ,,інтеграція знань, що дозволить використовувати 

в практичній діяльності весь досвід людства, а не протиставляти одне одному 

фрагменти знань, накопичені в різних культурах” [473, с. 8]. 

Сучасні процеси інформатизації освіти привели до формування поняття 

„єдиного інформаційного простору освіти” як продукту її глобалізації. Це 

поняття включає в себе ознаки базової технології інформаційного суспільства, 

особливості використання при побудові систем відкритої освіти та відображає 

наявність спеціально створених і цілеспрямованих на певні цілі однотипних 

мережних електронних ресурсів, існування яких передбачає можливість їх 

спільного використання певною категорією користувачів (В. Биков [23]). Як 
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вказують О. Могильов та Т. Яшина, базовими складниками, що формують 

основу і розвиток єдиного інформаційного освітнього простору, є 

безперервність комп’ютерної освіти на всіх її рівнях; зміст єдиного 

інформаційного простору освіти як особлива організація діяльності 

особистості; моніторинг ЄІОП як забезпечення розвитку індивідуальної 

освітньої траєкторії; оцінка якості і сертифікація освітніх веб-ресурсів; єдина 

нормативно-правова база і єдині стандарти; наповнення і систематика 

інформаційних ресурсів [272]. 

Близьким і актуальним на сьогодні є поняття ,,єдиного інформаційного 

освітнього середовища (ЄІОС)”, як середовище для навчання в різний спосіб і 

час із використанням ефективних сучасних інструментів та педагогічних 

методик (Л. Калініна, В. Лапінський та ін. [178]). 

Дотримання принципу інформатизації освіти дозволило усвідомити 

сутність низки понять, які пов’язані із утворенням особливого навчального 

середовища закладу середньої /вищої освіти на основі широкого використання 

комп’ютерних (цифрових) технологій. Серед них: 

 хмаро орієнтоване навчальне середовище, в якому за допомогою 

хмарних сервісів створюються умови навчальної мобільності, групової 

співпраці та кооперативної роботи педагогів й учнів для ефективного, 

безпечного досягнення дидактичних цілей та розвитку ІК-компетентностей 

(С. Литвинова [238]).  

 мобільне освітнє середовище, що розкриває перспективи мобільного 

доступу до об’єктів, інтеграції аудиторної й поза аудиторної роботи в 

безперервний навчальний процес, організації в межах одного середовища 

повного циклу навчання: зберігання й подання навчальних матеріалів; 

проведення навчальних математичних досліджень; підтримування 

індивідуальної і колективної роботи; оцінювання навчальних досягнень 

(М. Кислова, С. Семеріков, К. Словак [191], Ю. Триус [398]); 
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 інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище  як сукупність 

знанієвих, технологічних і ментальних сутностей, які в синхронній інтеграції 

забезпечують якісне оволодіння системою відповідних знань (Л. Пєтухова 

[336]); 

 мережеве навчальне середовище (Network Learning Environment) або 

віртуальне навчальне середовище (Virtual Learning Environment, VLE), що 

передбачає реалізацію навчальної онлайн взаємодії різноманітних типів. 

Для моделювання й впровадження системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій 

принцип інформатизації освіти виявився ключовим, оскільки е-освіта та е-

навчання, як важливі складники системи можуть бути реалізовані лише з 

допомогою електронних (цифрових) освітніх ресурсів (ЕОР, ЦОР), що 

ввійшли до її навчально-методичного забезпечення. Актуальними є також 

положення щодо залучення форм і методів змішаного навчання, а також 

створення специфічного інформаційно-освітнього середовища професійної 

підготовки культурологів на основі використання цифрових технологій. 

Під час проєктування й експериментального впровадження системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій було враховано закономірності принципу відкритої 

освіти.  

В Аналітичній записці Національного інституту стратегічних 

досліджень щодо відкритої освіти (Open Education) зазначено, що 

застосування у навчальному процесі та освітньому менеджменті на всіх рівнях 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та інноваційних методів 

роботи, що спираються на ці технології, може відіграти значну позитивну роль 

у реформуванні різних сфер освітньої діяльності – від забезпечення 

ефективного моніторингу до створення цілісних систем забезпечення доступу 

до освітніх ресурсів та обміну передовим педагогічним досвідом і 

методичними матеріалами [49]. На використанні мережевих інформаційних 
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технологій та забезпеченні вільного доступу до навчальних, наукових, 

методичних матеріалів акцентують увагу вітчизняні науковці (В. Биков [23], 

М. Лещенко [26], А. Яцишин [491] та ін.), розкриваючи специфіку відкритої 

освіти. У той самий час зарубіжні вчені Тору Іійосі та М. С. Віджай Кумар 

(Toru Iiyoshi & M. S. Vijay Kumar) [606] у першу чергу наполягають на 

поліпшенні якості освіти завдяки використанню інструментів відкритої освіти 

2016 року фахівцями Європейської комісії було укладено Рамку 

відкритої освіти для закладів вищої освіти (OpenEdu framework for Higher 

Education Institutions). В цьому документі відкриту освіту визначено як форму 

освіти на основі використання цифрових технологій, метою якої є розширення 

доступу до навчання, усунення бар’єрів, створення нових способів викладання 

та навчання, обміну знанням, забезпечення різноманітних шляхів доступу до 

формальної та неформальної освіти [559]. Крім того, виділено 10 компонентів 

відкритої освіти, серед яких:  

 відкриті освітні практики (Access);  

 відкриті освітні ресурси (Open Educational Resources, OER);  

 відкрита педагогіка (Opening up Pedagogy), яка включає підтримку 

відкритої освіти (Supported Open Learning), персоніфіковане навчання 

(Personalised teaching), спільне та мережеве навчання (Collaborative and 

networked learning), використання аутентичних ресурсів (Use of authentic 

resources) та обмін цифровими освітніми ресурсами та педагогічними 

практиками (Sharing educational resources and pedagogical practices);  

 визнання відкритої освіти (Recognition);  

 відкритість наукових досліджень (Open Research); 

 стратегії (Strategy);  

 технології (Technology);  

 якість освіти (Quality); 

 співпраця (Collaborative)  

 лідерство (Leadership) [559]. 
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Отже, можемо відзначити та повністю підтримати значну увагу до 

проблем відкритої освіти з боку європейських фахівців галузі вищої освіти, а 

також активну позицію науковців, якими підтримується політика відкритого 

доступу до навчально-наукових ресурсів та побудова ,,відкритого навчального 

середовища” як доступної для учасників освітнього процесу якісної і 

кількісної різноманітності компонентів навчального середовища, що 

визначають його потенційний дидактичний простір (В. Биков [23]). Вказані 

вище ,,хмаро орієнтоване навчальне середовище”, ,,мобільне освітнє 

середовище”, ,,інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище” та 

,,мережеве навчальне середовище” можуть існувати лише за умов 

забезпечення відкритого доступу до навчальних та наукових ресурсів. 

Доцільно вказати, що на відміну від відкритого, закрите навчальне середовище 

– це програмне забезпечення для керування процесом навчання, що дає змогу 

створювати та розміщувати на платформі навчальні матеріали, вести облік 

результатів навчання, здійснювати зв’язок між учасниками цього процесу 

(В. Биков [23], М. Шишкіна [468]). 

Серед характерних особливостей відкритої освіти науковці (В. Биков 

[23], С. Литвинова [238], Ю. Носенко [304], А. Савицька [380], М. Шишкіна 

[468] та ін.) наразі виокремлюють наступні:  

 використання спеціалізованих технологій і засобів навчання, 

зокрема, комп’ютерів, мережних засобів, мультимедійних технологій, 

спеціального програмного забезпечення;  

 тестовий контроль якості знань – застосування тестових систем на 

базі інформаційних технологій;  

 гнучкість – можливість навчатися в зручний час, у зручному місці 

та у зручному темпі;  

 економічна ефективність – оптимізація співвідношення між 

досягнутим результатом та витраченим часом, зусиллями, фінансами та 

іншими ресурсами;  
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 модульність – можливість формування індивідуального 

навчального плану, який відповідав би особистісним потребам студента;  

 асинхронність – реалізація технології навчання за зручним для 

студента розкладом; 

 паралельність – можливість сумістити навчання з основною 

професійною діяльністю;  

 зміна ролі викладача – покладання на нього функцій координування 

навчального процесу, корегування змісту дисципліни, консультування при 

складанні індивідуального навчального плану, керівництво навчальними 

проектами та ін.;  

 зміна ролі студента – збільшення вимог до самоорганізації, 

умотивованості, навичок самостійної роботи й працелюбності;  

 упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту;  

 інтернаціональність – можливість експорту й імпорту освітніх 

послуг [23; 304; 380]. 

Побудова системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій на основі принципу відкритої 

освіти, зокрема дотримання політики відкритого доступу є необхідною 

умовою здійснення дослідження, оскільки цифрові освітні ресурси, 

спроєктовані й впроваджені під час реалізації системи, є відкритими для усіх 

користувачів, доступними для використання усіма бажаючими залучитися до 

навчальних засобів із культурологічних дисциплін. Ми цілком підтримуємо 

принципи й методи „цифрової науки (Digital Science)”, проголошеної 

документами європейської програми „Горизонт 2020” [358; 579]: відкритий 

доступ до публікацій, представлення їх на OpenAire порталі; використання 

відповідного менеджменту цифрових даних дослідження з урахуванням 

засобів їх зберігання, спільного користування й розповсюдження та ін. Ми 

також поділяємо думку М. Згуровського та А. Петренка, які вважають що 

прозорість наукових процесів, відкритий доступ до публікацій, зокрема 
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електронних навчальних та навчально-методичних освітніх засобів, дозволять 

зробити дослідження більш відкритим, глобальним, креативним та 

наближеним до суспільства [154]. 

Як відомо, відкритий доступ (Open Access) – це безкоштовний, швидкий, 

постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та 

навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у 

глобальній інформаційній мережі [50]. 

Проблема відкритого доступу до наукових досліджень, освітніх ресурсів 

наразі широко обговорюється як у вітчизняних, так і в зарубіжних 

дослідженнях (В. Биков [23], С. Іванова [410], Л. Лупаренко [247], О. Спірін 

[410], А. Яцишин [491], Р. Ферроу (R. Farrow) [542] та ін.) у зв’язку з 

утворенням інформаційно-комунікаційного (хмарного, мережевого) 

освітнього середовища, масовим розміщенням в мережі результатів наукових 

досліджень, створенням електронних навчально-методичних та наукових 

репозитаріїв тощо. 

Наразі все більшої актуальності набуває поняття ,,відкриті освітні 

ресурси” (Open Educational Resources, OER), які в Декларації Всесвітнього 

Конгресу OER (Париж, 2012) визначені як ,,матеріали для викладання, 

навчання та дослідження в будь-якому середовищі, цифровому чи іншому, які 

знаходяться в суспільному надбанні або були випущені згідно з відкритою 

ліцензією, що дозволяє доступ, використання, адаптацію, поширення без 

витрат” ([542]; [578]). Перша Декларація ЮНЕСКО про відкриті освітні 

ресурси закликала уряди країн світу сприяти використанню OER і публікувати 

освітні матеріали, що фінансуються публічно, у відкритому доступі. На 

Другому Всесвітньому Конгресі відкритих освітніх ресурсів (Любляни, 2017) 

йшлося про включення ВОР (OER) до систем освіти всіх країн; було 

продемонстровано найкращі практики впровадження відкритих освітніх 

ресурсів; визначено відповідні рекомендації [492]. Ці тенденції підтримано 

вітчизняними деклараціями й документами, зокрема поширення відкритих 

освітніх курсів із залученням відеолекцій, навчальних матеріалів, підручників, 
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тестів, спеціальних комп’ютерних програм та ін. вказано серед ключових 

напрямів інформатизації вітчизняної вищої освіти (Аналітична записка 

Національного інституту стратегічних досліджень „Новітні тенденції розвитку 

вищої освіти та освіти протягом життя: перспективи для України”, 2016 р. 

[302]). 

Отже, дотримання принципу відкритої освіти, зокрема політики 

відкритого доступу та створення відкритих освітніх ресурсів, є однією із 

концептуальних основ створення системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій.  

Принцип мультимедійності як один із специфічних принципів 

інформатизації освіти, що є запорукою створення сучасних освітніх ресурсів 

для навчально-методичного забезпечення системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, 

також має концептуальне значення, оскільки дозволяє реалізувати утворення 

специфічного цифрового середовища професійної підготовки фахівців 

культурології.  

Як відомо, мультимедіа (від лат. multum – багато та англ. medium – засіб, 

спосіб) – це інформаційна технологія, що забезпечує об’єднання графічних 

образів, відео, звуку та інших спеціальних ефектів за допомогою 

комп’ютерних засобів (О. Пушкар [168, с. 543] та створює принципово новий 

рівень опрацювання інформації й інтерактивної взаємодії людини з 

комп’ютером (І. Вернер [45, с. 7]). Технологія мультимедіа виникла у 80-ті 

роки ХХ століття й майже одразу почала використовуватися в освітньому 

процесі, підвищуючи його ефективність та мотивацію молоді до навчання. На 

нашу думку, найточнішим тлумаченням поняття ,,мультимедіа” є визначення 

А. Крапивенка [215], який досліджував вплив технологій мультимедіа на 

сприйняття й відчуття: мультимедіа – це сучасні комп’ютерні технології, які 

дозволяють об’єднати в програмно-апаратній системі різні типи мультимедіа-

даних (зображення, звук, відео, тактильні відчуття тощо) для створення 
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єдиного інформаційного середовища з метою впливу через органи відчуттів на 

сприймання людини [215, с. 10]. 

В системі професійної підготовки майбутніх культурологів технологія 

мультимедіа має концептуальне значення, оскільки її виникнення призвело до 

принципових змін у формах існування культури, виникнення нових видів 

мистецтва. Наразі можна вести мову про культуру мультимедіа, що виникла в 

кінці ХХ століття завдяки мультимедійним технологіям і донині інтенсивно 

розвивається. У той самий час технології мультимедіа можна розглядати і як 

новий підхід у мистецтві до комплексного, синергетичного впливу на органи 

почуттів (А. Крапивенко [215]), до способів передавання та зберігання 

ресурсів культури й мистецтва різного типу. 

Наразі мультимедіа розглядають як синтетичний простір образної 

інтеграції візуальних та аудіальних видів мистецтв, які набувають 

надзвичайно гострої динаміки віртуалізаціі, екранної презентативності та 

експресії засобів виразності (В. Яромчук [489]). 

Аналізуючи виникнення й розвиток культури мультимедіа як такої, що 

об’єднує (інтегрує, синтезує) різні середовища, деякі культурологи та 

мистецтвознавці (Л. Гаврілова [102], А. Дриккер [135], І. Елінер [141], 

О. Шликова [472], М. Кирмайєр [190], К. Ліберовська (К. Liberovskaya) [566], 

Л. Манович (L. Manovich) [572] та ін.) вважають за можливе провести певні 

паралелі з історичним розвитком культури і мистецтва. Як відомо, спроби 

поєднання різних художніх форм, естетичні теорії синтезу різних видів 

мистецтва існували в історії мистецтв із давніх часів. Як приклади можна 

назвати естетичні універсалії міфологічного світогляду, компоненти 

храмового синтезу епохи Середньовіччя, ,,синтетичне мистецтво” символізму, 

художні практики мистецького авангарду ХХ сторіччя. Проте сучасне 

мистецтво демонструє принципово іншу модель художнього синтезу, що 

радикально відрізняється від синтезу просторових мистецтв (архітектура, 

скульптура, живопис) та часових мистецтв (театр, хореографія, кіно, 

телебачення): як справедливо зазначає В. Яромчук, наразі синтез мистецтв 
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виникає завдяки сучасним медіа, що створюють окрему культуру 

мультиекранних, мультисценічних, мультихудожніх технологій [489]. Отже 

можна вести мову про виникнення синтезу мистецтв мультимедіа.  

Феномен мультимедійної культури осмислюється сучасними 

культурологами як форма художньої творчості новими засобами [472, с. 24], 

цифрове втілення ідей синтезу художніх форм. Нові форми художньої 

творчості, реалізовані засобами мультимедіа: мережеве мистецтво (NetArt), 

,,кіберкультура”, комп’ютерна музика, інтерактивний комп’ютерний 

перформанс та ін. Тож на сьогодні мультимедійна культура виступає одним із 

проявів цифрової культури. 

Ми погоджуємося з І. Елінером, який тлумачить мультимедійну 

культуру як сукупність засобів, технологій, які мають максимальний вплив на 

користувача за рахунок аудіо-візуальних образів (що поєднують текст, 

графіку, мовлення, музику, анімацію, відео тощо) та дозволяють транслювати 

інформацію й обмінюватися нею [141]. Інтерактивність як одна із провідних 

характеристик нової культури принципово змінює сприйняття і взаємодію з 

об’єктами культури, коли її споживач стає активним співавтором 

мультимедійного твору. 

Доцільно навести деякі інші визначення мультимедійної культури, які 

акцентують увагу на дещо інших аспектах цього феномену. Приміром, 

Т. Орлова сучасні мультимедійні інновації в культурі називає screen-

культурою, підкреслюючи її впливовість та нові можливості духовного 

освоєння світу [314]. 

Автори (А. Буров та ін. [35], О. Єгорова [140]) вважають, що культура 

мультимедіа – це результат еволюції екранної культури, новий вид 

аудіовізуального мистецтва – полімедійне, полівіртуально-візуально-звукове 

екранне явище, рисами якого є багатосередовищність і синкретичність, а 

основу засобів виразності складає конгломерат різних мовних систем [35]. 

Науковці тлумачать мультимедіа як сучасний вид синкретичного 

високотехнологічного екранного мистецтва, що працює з допомогою 
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цифрових та електронних пристроїв. Продукти цього виду мистецтва 

об’єднують різні види і жанри аудіовізуальних творів, засобів масової 

комунікації, характеризуються кількома складовими (за видами мистецтва, 

художніх і технічних форм, за сферами діяльності тощо). 

Система професійної підготовки культурологів має враховувати зміни, 

що відбулися в змісті й мовних засобах сучасної культури. Усвідомлення 

нових культурних і мистецьких форм (мультимедійних арт-практик, 

комп’ютерних інсталяцій, мережевої літератури, трансмузики, інтерактивного 

мистецтва, NetArt та ін.), розуміння й опанування нових засобів виразності 

(форма-структура у вигляді бази даних, перформативність, інтерактивність, 

синестезія та ін.) вимагає оволодіння цифровими технологіями, зокрема 

технологіями мультимедіа. 

Урахування принципу мультимедійності як однієї із концептуальних 

засад дослідження системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій мало значення при 

проектуванні й створенні електронних (цифрових) освітніх ресурсів, що 

увійшли до навчально-методичного забезпечення системи. Використання 

технології мультимедіа як провідної дозволило реалізувати низку характерних 

саме для цієї технології рис: 

 високий ступінь наочності; 

 інтерактивність, що досягається завдяки використанню 

гіпертекстових посилань;  

 забезпечення зворотного зв’язку і постійної комунікації з 

користувачами; 

 нелінійність структури, багатовекторність навчальних траєкторій; 

 інтегративність (інтеграція властивостей елементів мультимедіа – 

тексту, графіки, відео, анімації тощо, що утворює нову якість подання 

інформаційних ресурсів. 
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Створення цифрових освітніх ресурсів на основі технології мультимедіа 

для формування професійної компетентності майбутніх культурологів не є 

випадковим. Вважаємо, що підготовка фахівців культурології серед 

спеціалістів галузі знань 03 Гуманітарні науки (031 Релігієзнавство, 032 

Історія та археологія, 033 Філософія, 034 Культурологія, 035 Філологія), так 

само як фахівців галузі знань 02 Культура і мистецтво (021 Аудіовізуальне 

мистецтво та виробництво, 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне 

мистецтво, 026 Сценічне мистецтво та ін.) вимагає широкого залучення 

засобів наочності, що забезпечується технологією мультимедіа. 

Культурологія як наука вивчає розвиток матеріальної та духовної 

культури цивілізацій, етносів, націй у конкретно-історичному періоді на 

основі цілісного підходу до вивчення культурних явищ. Культурологія тісно 

пов’язана із мистецтвознавством, аналізуючи культуру як систему культурних 

феноменів, її ментальний зміст, вивчаючи культурні коди та комунікації. Всі 

ці завдання можуть бути виконані за умови звернення до конкретних 

культурно-історичних явищ, художніх творів, реалізованих засобами різних 

мистецтв; має значення й розуміння художньої мови мистецтв, теоретичних та 

історичних аспектів функціонування культури, її символів і кодів, 

інформаційних ресурсів артосфери. Технологія мультимедіа, яка реалізує 

дидактичний принцип наочності сучасними технічними засобами, відкриває 

можливості для залучення будь-яких середовищ (відео, звук, кіно, анімація, 

текст, таблиці і схеми, інфографіка, віртуальна реальність, комп’ютерні 

програми тощо), що сприяє створенню цілісної картини світу, важливої для 

культурології як науки.  

Відзначимо також особливий вплив мультимедійної продукції, яка 

впливає водночас на аудіальний, візуальний та кінестетичний канали 

сприйняття людини. Саме на мультисенсорність спливу як базову якість 

технології мультимедіа, що досягається завдяки включенню різних 

комунікативних медіа-засобів (середовищ) до мультимедійного твору, вказує 
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А. Деникін [127]. Він вважає, що мультимедіа має сенс лише відносно до форм, 

що здатні впливати мультисенсорно (аудіально, візуально й кінестетично). 

Саме в цьому полягає специфіка впливу мультимедійного твору мистецтва 

(так само, як і навчального засобу, і засобу масової комунікації): на відміну від 

традиційних форм художньої творчості, які впливають на користувачів 

(слухачів, читачів, глядачів) через занурення в яскраві й глибокі художні 

образи, вплив мультимедійного твору заснований не лише на якості образів, а 

ступені ,,задіяності” користувачів у комп’ютерну програму, комунікації під 

час сприймання, усвідомлення точності (успішності) виконаних дій [127, 

с. 237 – 238]. Це положення в повній мірі можна віднести й до роботи з 

цифровими освітніми ресурсами з культурології, інтерес до яких пов’язаний в 

значній мірі з особливостями сприйняття засобів мультимедіа. 

Доцільно нагадати про психологічні аспекти впливу засобів мультимедіа 

на користувачів. Доведено, що різні кольори, звуки, музичний супровід по-

різному впливають на емоційний фон людини, можуть прискорювати чи 

уповільнювати сприйняття інформації. Фахівці, які створюють й 

використовують у професійній діяльності засоби мультимедіа, обов’язково 

враховують закономірності колористики як науки про природу кольору, 

символіку кольорів та наслідки їх чисто фізіологічного впливу на людину. Має 

значення і явище синестезії (Synaisthesis – одночасне відчуття), 

найпоширенішим проявом якої є так званий кольоровий слух, коли звук разом 

зі слуховим відчуттям викликає і кольорове. 

Питання кольорового кодування актуальні з позиції комп’ютерної 

семіотики, наразі напрацьовано достатньо рекомендацій з добору кольорів для 

відображення інформаційних відомостей із різних сфер діяльності, у тому 

числі освітньої (В. Агєєв [2], С. Переяславська [332], О. Шликова [472] 

Д. Пурвес (D. Purves) та ін. [584]). 

Включення звуку до мультимедійних засобів у будь-якій формі (звукова 

доріжка до відео, мова для супроводу текстових чи графічних відомостей, 

звуки природи й оточуючого світу, мовні коментарі, звукові ефекти-підказки, 
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музичний супровід) також пов’язано із впливом на користувачів, із 

підсиленням того чи іншого ефекту сприйняття. 

Загалом, мультимедійні засоби надають можливість якнайкраще подати 

інформацію, тому що для кожного користувача процес сприймання 

вибудовується індивідуально: один краще сприймає текст, другий – звук, 

третій – візуальні образи. У цьому полягає ,,сильний бік” мультимедійних 

технологій, полісередовищний контент яких певним чином впливає на 

,,глядачів”, ,,читачів”, ,,слухачів” (Л. Гаврілова [103]).  

Відомо також, що різні медіа-компоненти мультимедійного середовища 

можуть впливати на розвиток певних видів мислення і розумову діяльність 

користувачів загалом. Зокрема, вчені засвідчують психологічні наслідки 

інформатизації у навчальній діяльності, зокрема певних психічних процесів і 

навичок, пов’язаних з особливостями сприйняття й опрацювання 

інформаційних ресурсів. Наприклад, П. Нортон стверджує, що наразі 

відбулися зміни у структурі мислення молоді через сприйняття комп’ютерних, 

перш за все мультимедійних засобів, оскільки вони мають нелінійну 

структуру, на відміну від друкованого тексту, сприйняття якого вимагає 

послідовності, раціональності. Завдяки візуалізації відбувається згортання 

розумових змістів в наочний образ, який може бути розгорнутий і стати 

основою для адекватних мислительних і практичних дій. На його думку, 

візуалізація навчальних відомостей засобами мультимедіа сприяє 

інтенсивнішому засвоєнню матеріалу, орієнтує учнів на пошук системних 

зв’язків і закономірностей [604]. 

Використання принципу мультимедіа під час побудови й впровадження 

системи формування професійної компетентності майбутніх культурологів 

засобами цифрових технологій пов’язано з широкими можливостями 

проведення й презентації результатів педагогічного експерименту. Технологія 

мультимедіа дозволяє візуалізувати матеріали педагогічного експерименту, 

завдяки чому великі обсяги інформації можна представляти у лаконічній, 

згорнутій, зручній і логічній формі, що в свою чергу сприяє інтенсифікації 
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навчання. Серед основних засобів мультимедійної візуалізації – презентації, 

інтерактивні плакати, інтелектуальні карти та інфографіка, які були 

розроблені й впроваджені до навчально-методичного забезпечення системи 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців культурології. 

Принцип активізації творчої діяльності засобами цифрових технологій 

відбиває ще одну концептуальну закономірність професійної підготовки 

майбутніх культурологів – забезпечення розвитку професійної компетентності 

активним включенням до творчої діяльності із використанням цифрових 

технологій. Цей принцип спонукає до залучення різних форм творчої 

діяльності на основі інформаційно-комунікаційних (комп’ютерних) 

технологій, до активізації творчих проявів майбутніх культурологів, 

спрямовує освітню діяльність студентів на якомога глибше пізнання 

дисциплін фахової підготовки. 

Творча діяльність, як зазначено в ст. 1 Закону України ,,Про культуру” 

[354] – це індивідуальна чи колективна творчість, результатом якої є створення 

або інтерпретація творів, що мають культурну цінність. Творчу діяльність 

особистості науковці тлумачать як ,,синтез властивостей і особливостей 

особистості, здатної, по-перше, використовувати свій особистий культурний 

досвід, як індивідуальний спосіб осягнення культури, по-друге, розпізнавати, 

трансформувати, перетворювати культурні смисли в нові ціннісні орієнтири за 

допомогою взаємодії з іншими суб’єктами” (Л. Ордіна [313]). Отже, творча 

діяльність завжди пов’язана з процесом творчості у вигляді створення, 

інтерпретації, осягнення культурних цінностей. З іншого боку, творча 

діяльність має нестандартний, нестереотипний характер. Як вказують 

науковці (О. Жорнова [149], Л. Кондрацька [201], Л. Ордіна [313], 

О. Рудницька [378], О. Шевнюк [461] та ін.), творчість є обов’язковим та 

необхідним складником професійної культурологічної підготовки. 

Відзначимо, що процес професійної підготовки майбутніх культурологів 

на основі системного використання цифрових технологій реалізує передусім 

закономірності  педагогічної творчості, яка спрямована на формування творчої 
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особистості учня / студента, стимулювання його творчої активності (на 

відміну від мистецької чи технічної творчості). Поняття педагогічної творчості 

вміщує і педагогічну діяльність вчителя, і творчу навчальну діяльність учня / 

студента, тож педагогічну творчість можна розглядати як особистісно 

орієнтовану розвивальну взаємодію вчителя та учня, яка зумовлюється 

певними психолого-педагогічними умовами і забезпечує подальший творчий 

розвиток особистості і рівня творчої діяльності вчителя [385]. Крім того, 

значне місце в процесі педагогічної творчості займає саморозвиток, 

самовдосконалення, самопізнання особистості та рефлексія (С. Сисоєва [394], 

Т. Порубай [347]). 

В останні роки в галузі культурологічної освіти йдеться про створення 

культуротворчого середовища закладу вищої освіти, що забезпечує 

активізацію творчої діяльності особистості. Саме в умовах культуротворчого 

середовища на основі механізмів стимулювання (застосування співтворчості 

викладача й студента у процесі вирішення творчої задачі), мотивації та творчої 

інтуїції при поєднанні інтуїтивного і логічного можна забезпечити ефективну 

творчу діяльність, здатність до творчості, актуалізувати ціннісні орієнтації, 

реалізувати творчий потенціал кожної особистості. Ми повністю підтримуємо 

позицію сучасних авторів (Л. Ордіна [313], Л. Кондрацька [201] та ін.), які 

зазначають, що культуротворче середовище ЗВО відображає ідеї та цінності 

сучасної постіндустріальної парадигми освіти, включає в себе процеси 

розвитку і саморозвитку базової культури особистості, педагогічної культури 

викладача, відображає особливості їх взаємодії. Це середовище стає умовою 

гуманістичної освіти, яка формує інтелігентність особистості в орієнтації на 

культурні традиції та духовні цінності. 

У системі формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій процеси творчої діяльності 

займають одне із ключових місць, оскільки завдяки використанню сучасного 

комп’ютерного програмного забезпечення, наявних електронних 

(мультимедійних, цифрових) навчальних засобів відкривається широкий 
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простір для творчості. Причому йдеться і про нові форми й жанри художньої 

творчості (комп’ютерна музика, NetArt, комп’ютерна анімація, експерименти 

із зображеннями та ін.), і про педагогічну творчість (розроблення цифрових 

навчальних ресурсів). 

Творчий підхід до оновлення навчальних засобів професійної 

підготовки майбутніх культурологів на основі використання цифрових 

технологій, створення як масштабних цифрових навчально-методичних 

проєктів (навчального посібника ,,Українська культура кінця ХІХ – початку 

ХХ століття”), так і електронних освітніх ресурсів ,,малих форм” 

(інтерактивних плакатів, постерів, інтелектуальних карт, презентацій тощо) є 

одним із ключових принципів системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. 

Отже, визначення методологічних підходів та концептуальних основ 

дослідження дозволило перейти до власне моделювання системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій. 

3.2. Теоретичне обгрунтування системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій 

Система формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій змодельована як цілісне, 

кероване, полікомпонентне утворення, що відображає освітній процес, 

відкрите для впливу зовнішнього середовища й функціонує за умови 

узгодження його окремих компонентів. Проектування системи виходить із 

потреб та вимог інформатизації та цифровізації освіти на основі 

компетентнісного підходу як ключового в реформуванні вітчизняної школи. 

В основу моделі системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій покладені науково-

методологічні підходи (системний, культурологічний, синергетичний, 

аксіологічний, особистісний, діяльнісний, ресурсний, інформаційний, 
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компетентнісний) і принципи (загальнодидактичні та специфічні: принцип 

інформатизації освіти; принцип відкритої освіти; принцип мультимедійності; 

принцип активізації творчої діяльності засобами цифрових технологій), 

визначені у підрозділах 1.1 та 3.1.  

Поняття ,,модель”, спираючись на визначення В. Бикова, ми розуміємо 

як певне подання (аналог, образ) системи, яка проектується та відображає 

особливості й властивості цієї системи, що забезпечують досягнення цілей 

побудови та використання моделі [23]. 

Використання моделювання як одного із провідних методів наукового 

пізнання дозволило інтегрувати педагогічний експеримент з науковим 

абстрагуванням, що доведено вітчизняними науковцями – фахівцями в галузі 

педагогічного моделювання (В. Биков [23], Т. Гуменюк [121], Є. Лодатко 

[241; 242], В. Міхeєв [270], Є. Павлютенков [327], І. Стеценко [411], 

А. Теплицька [420] та ін.). 

Моделювання є широко розповсюдженим у педагогічних дослідженнях. 

Це, на думку В. Міхеєва, пояснюється різноманіттям його гносеологічних 

функцій, що зумовлює вивчення педагогічних явищ і процесів на 

спеціальному об’єкті – моделі, яка є проміжною ланкою між суб’єктом – 

педагогом, дослідником і предметом дослідження, тобто певними 

властивостями і відношеннями між елементами навчально-виховного процесу 

[270]. Вчений виокремлює основні принципи педагогічного моделювання: 

гносеологічний, у якому модель відіграє роль проміжного об’єкта у процесі 

пізнання педагогічного явища; загальнометодологічний, який дозволяє 

оцінювати зв’язки і відношення між характеристиками стану різних елементів 

навчально-виховного процесу на різних рівнях їх опису і вивчення; 

психологічний, який дозволяє вести опис різних сторін навчальної і 

педагогічної діяльності та виявляти на цій основі психолого-педагогічні 

закономірності [270]. Моделюючи систему формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, ми 

враховували передусім загальнометодологічний принцип. 
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У вітчизняних наукових розвідках (В. Биков [23], С. Іванова [163], 

Є. Лодатко [241; 242], В. Міхeєв [270], І. Стеценко [411], А. Теплицька [420] 

та ін.) визначено загальну логіку педагогічного моделювання:  

 висунення ідеї, формулювання припущення про очікувані 

результати;  

 вибір основних напрямів моделювання системи на основі аналізу 

попередніх освітніх моделей;  

 побудова моделі відповідно до провідних ідей і цінностей 

компетентнісної парадигми освіти з урахуванням тенденцій інформатизації 

(цифровізації) суспільства і освіти;  

 структуризація професійної компетентності майбутніх фахівців (у 

нашому дослідженні – майбутніх культурологів), яка є основним ядром 

моделі;  

 визначення основних компонентів системи (у нашому дослідженні – 

системи формування професійної компетентності майбутніх культурологів 

засобами цифрових технологій);  

 конкретизація основних компонентів відповідно до критеріїв 

очікуваного результату;  

 реалізація етапів змодельованої системи при неперервній 

діагностиці, аналізі та коректуванні педагогічного процесу 

[163; 241; 270; 411; 420]. 

Під час проєктування системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій з урахуванням 

названих науково-теоретичних та методологічних підходів до моделювання 

було виокремлено наступні етапи: 

 науково-теоретичне та методологічне забезпечення змісту системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій, аналіз використання цифрових технологій у 

професійній підготовці фахівців культурології; 
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 виокремлення й обґрунтування компонентів, засобів діагностики 

інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів; 

 складання програми експериментального дослідження; 

 апробація системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій та реалізація 

визначених педагогічних умов проведення й забезпечення експерименту; 

 розроблення навчально-методичного забезпечення підготовки 

майбутніх культурологів до ефективного використання цифрових технологій 

у науково-дослідницькій діяльності (розроблення й проведення спецкурсу 

„Цифрові технології сучасної культурологічної освіти”, відповідного онлайн-

курсу, методичних рекомендацій та навчально-методичних посібників та ін.); 

 визначення критеріїв та показників сформованості інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів; 

 проведення діагностичних зрізів, кількісний та якісний аналіз 

результатів експериментальної роботи. 

Отже, моделювання системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій грунтується на 

наступних чинниках:  

1. Розвиток сучасного постіндустріального суспільства, активна 

цифровізація всіх сфер суспільного життя, розвиток комп’ютерних 

технологій, постійне й стрімке вдосконалення засобів пошуку, накопичення, 

опрацювання та передавання інформації, поширення цифрових освітніх 

ресурсів, для розміщення яких створюються відповідні електронні платформи, 

розвиток таких форм навчання, як дистанційне (distance learning), мобільне 

(mobile learning), змішане (blending learning) та ін.) – усе це доводить 

актуальність та значущість використання цифрових технологій для здійснення 

професійної діяльності майбутніх культурологів, отже забезпечення 
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професійної підготовки фахівців культурології цифровими освітніми 

ресурсами є соціально зумовленим явищем. 

2. Суттєвим недоліком професійної підготовки майбутніх 

культурологів на сьогодні залишається недостатній рівень володіння 

цифровими технологіями, недостатня вмотивованість щодо використання 

цифрових освітніх ресурсів у навчанні та професійній діяльності.  

3. Нагальної потреби вимагає переорієнтація мислення майбутніх 

культурологів на усвідомлення сучасних вимог до їхньої професійної 

діяльності щодо використання цифрових технологій, а також формування й 

розвиток інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів.  

4. Результати аналізу наявних суперечностей між вимогами сучасного 

інформаційного суспільства та наявним станом використання цифрових 

технологій у професійній підготовці майбутніх культурологів свідчать про 

необхідність залучення нових підходів до вивчення процесів, що відбуваються 

в культурі, її цифрових форм; невід’ємним компонентом професійної 

підготовки фахівців культурологічної галузі має стати опанування цифрових 

технологій, програмного забезпечення, яке забезпечить ефективність та 

технологічність навчання та професійної діяльності майбутніх культурологів. 

5. Системоутворювальним чинником змодельованої системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів є 

діалектичний зв’язок між застосуванням цифрових технологій у професійній 

діяльності майбутніх культурологів та рівнем відповідності результатів їхньої 

професійної підготовки запитам сучасного інформаційного суспільства. 

6. Система спирається на сучасну науково-педагогічну методологію, 

актуальні на сьогодні методологічні підходи й наукові принципи 

(загальнодидактичні та специфічні для освіти з використанням засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій), а також форми, засоби та методи 

навчання, які відображають фундаментальні тенденції розвитку педагогічної 

науки.  
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7. Система формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій розглядається нами як цілісна, 

керована сукупність компонентів (концептуально-цільового, змістово-

процесуального, оцінно-рефлексивного), що враховує потреби та вимоги 

інформатизації освіти з метою загальнодидактичного, навчально-методичного 

та інформаційно-технологічного забезпечення освітнього процесу, зокрема 

розвитку інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх фахівців культурології. 

Концептуально-цільовий компонент системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій 

утворено сукупністю та взаємодією мети й завдань експериментального 

дослідження, методологічних підходів до використання цифрових технологій, 

зокрема цифрових освітніх ресурсів, у професійній діяльності майбутніх 

фахівців культурології, принципів організації цього процесу. 

Метою системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій є розвиток інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника цієї компетентності, що надалі 

забезпечуватиме ефективність професійної діяльності фахівців та 

відповідатиме вимогам інформаційного суспільства. 

Завданнями системи визначено такі: 

1. Визначення мети, завдань і педагогічних умов забезпечення 

ефективності формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій на засадах системного підходу 

та з урахуванням специфіки професійної підготовки майбутніх культурологів 

в умовах цифровізації освіти і культури. 

2. Теоретичне обґрунтування методологічних засад процесу 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій на основі аналізу специфіки інформаційного простору 

сучасної освіти, особливостей функціонування цифрової культури, специфіки 

підготовки культурологів на сучасному етапі реформування вітчизняної 
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освіти, вивчення наявного зарубіжного й вітчизняного досвіду використання 

цифрових технологій в вищій школі. 

3. Теоретичне обґрунтування поняття й з’ясування компонентної 

структури професійної компетентності майбутніх культурологів, 

виокремлення інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника 

названого освітнього феномену задля подальшої конкретизації його 

показників, критеріїв оцінювання ефективності його формування. 

4. Класифікація цифрових освітніх ресурсів з культурології та різних 

видів мистецтва задля їх подальшого використання в системі формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій. 

5. Розроблення та експериментальна апробація навчально-методичного 

забезпечення системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій, зокрема: 

 цифрового освітнього ресурсу – електронного посібника 

,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття” для поглибленого 

вивчення певного періоду розвитку вітчизняної культури в контексті 

загальноєвропейської; 

 спецкурсу „Цифрові технології сучасної культурологічної освіти” 

для майбутніх фахівців спеціальності 034 Культурологія;  

 відповідного дистанційного курсу із розміщенням у навчальних 

середовищах Moodle та Google Classroom, який дозволить реалізувати 

принципи змішаного навчання; 

 навчально-методичних посібників та рекомендацій щодо 

використання цифрових технологій, зокрема мультимедійних навчальних 

засобів у підготовці майбутніх культурологів. 

6. Визначення методів і прийомів впровадження навчально-

методичного забезпечення системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. 
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7. Теоретичне обґрунтування етапів та послідовності впровадження 

експериментальної системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій у практику 

вишівської культурологічної освіти. 

 Методологічні засади системного використання цифрових 

технологій у професійній підготовці майбутніх культурологів складають 

виокремлені наукові підходи: системний, що забезпечує формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців культурології як 

багатоаспектного поняття взаємозалежних і взаємопов’язаних елементів і 

дозволяє усвідомлювати закономірні зв’язки між структурними компонентами 

вказаного освітнього феномену; культурологічний, що забезпечує 

методологічне підґрунтя та врахування специфічних особливостей підготовки 

культурологів у закладах вищої освіти та зорієнтований на підготовку кожного 

фахівця як людини культури; синергетичний, що створює умови для побудови 

системи формування професійної компетентності майбутніх культурологів у 

її (системи) постійному розвитку й саморозвитку; аксіологічний, завдяки 

якому акцентовано увагу на цінностях сучасного суспільства, культури й 

освіти, які мають бути враховані в підготовці культурологів; особистісний, 

орієнтований на створення такого освітнього середовища, що забезпечує 

розвиток і саморозвиток кожної особистості майбутніх культурологів; 

діяльнісний, пов’язаний із активною діяльністю майбутніх фахівців як одного 

із ключових параметрів структури їхньої професійної компетентності, а також 

із застосуванням набутих теоретичних знань на практиці, успішною 

інтеграцією в соціумі і професійною самореалізацією культурологів; 

інформаційний, пов’язаний з формуванням й функціонуванням цифрового 

освітнього середовища професійної підготовки майбутніх культурологів; 

ресурсний, що забезпечує розвиток зовнішніх і внутрішніх ресурсів розвитку 

особистості майбутніх фахівців культурології. 

Значення системоутворювального чинника в межах дослідження 

професійної компетентності майбутніх культурологів з використанням 
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цифрових технологій набув компетентнісний підхід, саме він спрямовує 

процес професійної підготовки культурологів на конкретний результат – 

формування інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника 

професійної компетентності та успішну професійну самореалізацію в 

майбутньому. 

Серед принципів, які мають забезпечити ефективність системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій, принцип інформатизації освіти; принцип відкритої 

освіти; принцип мультимедійності; принцип активізації творчої діяльності 

засобами цифрових технологій. 

Змістово-процесуальний компонент як стрижневий у системі 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій вміщує такі складники: 

1. Визначення та структурування професійної компетентності 

здобувачів вищої освіти спеціальності 034 Культурологія на основі вивчення 

наявного досвіду підготовки культурологів. 

Професійну компетентність культурологів, як інтегративну здатність 

особистості на основі здобутих знань, умінь і навичок, сформованих ціннісних 

орієнтацій та досвіду здійснювати професійну діяльність, структуруємо у 

п’ять складників: мистецтвознавчий; психолого-педагогічний; 

культурологічний; організаційно-економічний; інформаційно-комунікаційний 

(цифровий). Оскільки кожен із названих складників відповідає загальній 

структурі компетентності, формування й розвиток кожного з них, у тому числі 

виокремленого нами інформаційно-комунікаційного (цифрового), 

реалізується через когнітивний, операційно-діяльнісний та рефлексивно-

ціннісний компоненти. 

2. Розроблення навчально-методичного забезпечення формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій, підготовки майбутніх фахівців до ефективного використання 
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цифрових технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів у професійній 

діяльності. 

Навчально-методичне забезпечення системи вміщує: 

 цифровий освітній ресурс – електронний посібник ,,Українська 

культура кінця ХІХ – початку ХХ століття” для поглибленого вивчення 

здобувачами бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 034 

Культурологія вказаного періоду розвитку вітчизняної культури в контексті 

загальноєвропейських художньо-естетичних напрямів і тенденцій; 

 навчально-методичний комплекс дисципліни – спецкурсу „Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти” для майбутніх фахівців 

спеціальності 034 Культурологія, що вміщує навчальну і робочу програми, 

плани-конспекти лекцій, інтерактивні мультимедійні презентації до лекцій, 

плани практичних занять, завдання для практичної та самостійної роботи 

студентів, тести для контролю знань і умінь студентів;  

 дистанційний курс „Цифрові технології сучасної культурологічної 

освіти”, розміщений у навчальних середовищах Moodle та Google Classroom, 

який забезпечує опрацювання матеріалів спецкурсу та дозволяє у повній мірі 

реалізувати принципи змішаного навчання; 

 навчально-методичний посібник ,,Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх культурологів” щодо практичного застосування 

цифрових технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів різних типів для 

формування професійної компетентності фахівців культурології. 

3. Визначення педагогічних умов, що забезпечують реалізацію 

змодельованої системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій. 

4. Визначення методів застосування цифрових технологій у 

професійній підготовці майбутніх культурологів, серед яких актуальні на 

сьогодні: 
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 загальнодидактичні методи: наочно-демонстраційний та 

проблемно-пошуковий, реалізовані засобами цифрового навчання в формах 

проектної діяльності; 

 методи, специфічні для культурологічної та мистецької освіти: 

метод створення історико-культурного контексту засобами візуалізації, метод 

асоціативних зв’язків між видами мистецтв, метод аналізу-інтерпретації 

художніх творів. 

5. Теоретичне обґрунтування етапів та послідовності впровадження 

експериментальної системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, виокремлення 

діагностичного: вивчення вихідного рівня сформованості інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника професійної компетентності за 

визначеними критеріями й показниками, реалізація комплексу діагностичних 

методів, зокрема опитування, анкетування, тестування, проєктна діяльність 

тощо; змістово-практичного: залучення цифрових технологій опанування 

професійно зорієнтованих дисциплін підготовки майбутніх культурологів; 

аналітико-підсумкового: аналіз результатів системного впровадження 

цифрових технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців 

спеціальності 034 Культурологія. 

Оцінно-рефлексивний компонент системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій 

включає визначення критеріїв з відповідними показниками та засобами 

діагностики ІК-(цифрового) складника, рівнів розвитку цього педагогічного 

феномену та результативного підсумку ефективності пропонованої системи. 

Оцінювання ефективності запропонованої системи проводилося на 

основі перевірки сформованості інформаційно-комунікаційного (цифрового) 

складника професійної компетентності майбутніх культурологів. Серед 

виокремлених критеріїв:  
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 мотиваційно-ціннісний, показниками якого виступають 

сформованість потреби у використанні цифрових технологій, зокрема 

цифрових освітніх ресурсів, для здійснення освітньої діяльності; сформований 

інтерес і позитивне ставлення до застосування ЦОР у навчанні та професійній 

діяльності; прагнення до опанування нових цифрових форм і жанрів культури; 

 когнітивний, сформованість якого доводить обсяг теоретичних знань 

(цифрова культура та її прояви в різних видах мистецтва, знання теоретичних 

основ цифрових технологій, зокрема мультимедіа, хмарних технологій, 

особливостей онлайн-навчання тощо); сукупність знань для створення 

власного цифрового освітнього середовища;  

 операційно-діяльнісний, з показниками: уміння й навички роботи в 

цифровому освітньому середовищі; уміння й навички роботи в дистанційних 

навчальних середовищах Moodle та Google Classroom; здатність творчої 

діяльності для розроблення й впровадження цифрових освітніх ресурсів; 

критичність і гнучкість мислення, здатність до здійснення проєктної 

діяльності; 

 рефлексивний, сформованість якого засвідчує здатність до 

адекватної самооцінки власних можливостей та перспектив використання 

цифрових технологій; бажання підвищити власний рівень інформаційно-

комунікаційної (цифрової) компетентності, прагнення до саморозвитку і 

самовдосконалення у сфері цифрових технологій; готовність до опанування 

інновацій в галузі цифрової культури. 

Діагностичний інструментарій моніторингових досліджень системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій: опитування, анкетування, тестування, експертне 

оцінювання, виконання проєктів. 

Схематично модель системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій подано на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Модель формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій  

ЗАВДАННЯ 

МЕТА 

МЕТОДОЛОГІЧНІ  

ПІДХОДИ 

ПРИНЦИПИ 

визначення мети, завдань і педагогічних умов забезпечення ефективності 
формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій; теоретичне обґрунтування основних методологічних засад, 
поняття і структури професійної компетентності майбутніх культурологів, зокрема її 

ІК- (цифрового) складника; класифікація цифрових освітніх ресурсів з 
культурології розроблення та апробація навчально-методичного забезпечення 

системи; визначення методів та етапів впровадження системи 

розвиток ІК- (цифрового) складника професійної компетентності фахівців культурології 

системний, культурологічний, синергетичний, аксіологічний, особистісний, 
діяльнісний, ресурсний, інформаційний, компетентнісний 

Специфічні: інформатизації освіти; 
відкритої освіти; мультимедійності; 

активізації творчої діяльності 
засобами цифрових технологій 

Навчально-методичне забезпечення: 
 ЦОР ,,Українська культура кінця ХІХ – 
початку ХХ століття”; 
 НМК спецкурсу „Цифрові технології 
сучасної культурологічної освіти”; 
 ДК „Цифрові технології сучасної 
культурологічної освіти”; 
 ,навчально-методичний посібник 
,Мультимедійні навчальні засоби в 
підготовці майбутніх культурологів”.  

Діагностичний 
Змістово-

практичний 

Аналітико-підсумковий 

 

РЕЗУЛЬТАТ: підвищення рівня ІК (цифрового) складника професійної компетентності 
майбутніх культурологів як основа професійного зростання фахівців  

КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ 
ІК- (цифрового) складника 

професійної компетентності: 
мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, операційно-
діяльнісний, рефлексивний 

РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ 
ІК- (цифрового) складника 

професійної компетентності: 
високий, достатній, середній, 

низький 

ЗАСОБИ 
ДІАГНОСТИКИ: 

опитування, анкетування, 
тестування, 

спостереження, проєктна 
діяльність 

Загальнодидактичні, адаптовані до умов навчання з 
використанням цифрових технологій: наочно-демонстраційний; 

проблемно-пошуковий. 
Специфічні: аналіз-інтерпретація художніх творів, метод 

асоціативних зв’язків мистецтв, метод візуалізації та створення 
історико-культурного контексту 

Педагогічні умови: 
1. Упровадження в освітній процес 
авторських цифрових освітніх ресурсів. 
2. Надання майбутнім фахівцям 
культурології необхідного комплексу знань, 
умінь і навичок роботи в ЦОС, забезпечення 
педагогічного керування цим процесом. 
3. Використання засобів змішаного 
навчання для реалізації системи  

Загальнодидактичні: системності, 
фундаментальності, єдності логічного 

та історичного, національного і 
загальнолюдського, теорії і практики 
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Вивчення науково-теоретичної літератури та наявний практичний 

досвід використання цифрових технологій у формуванні професійної 

компетентності майбутніх культурологів дозволив визначити педагогічні 

умови, створення та дотримання яких забезпечує ефективність змодельованого 

педагогічного процесу.  

Поняття ,,педагогічні умови” ми розглядаємо як один із компонентів 

педагогічної системи, що реалізується в педагогічній діяльності та забезпечує 

ефективність протікання педагогічного процесу. Це тлумачення є характерним 

для сучасної педагогіки. Воно спирається на розуміння поняття ,,умови” як 

певні сприятливі обставини, чинники, правила, що існують або встановлені в 

тій чи іншій галузі життя, діяльності та забезпечують нормальну роботу чого-

небудь (тлумачний словник української мови [43]); обставина, від якої що-

небудь залежить, вимога, що висувається однією із сторін, які домовляються; 

усна чи письмова угода (словник С. Ожегова [430]); сукупність об’єктів 

(речей, процесів, відносин), що необхідні для виникнення, існування або зміни 

даного об’єкту, рушійна сила будь-якого процесу (філософський 

енциклопедичний словник [433]). 

У психолого-педагогічних дослідженнях поняття ,,умови” найчастіше 

пов’язують із сукупністю перемінних природних, соціальних, зовнішніх та 

внутрішніх впливів, що впливають на розвиток людини (фізичний, психічний, 

моральний), його поведінку, виховання і навчання, формування особистості 

[330]. Ми цілком поділяємо думку О. Пєхоти, яка визначає ,,умови” як систему 

певних форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, які об’єктивно 

склалися чи суб’єктивно створені, необхідні для досягнення конкретної 

педагогічної мети [316]. 

Педагогічні умови використовується дослідниками для реалізації тієї чи 

іншої педагогічної системи, при цьому науковці виокремлюють різні групи 

умов. Ю. Бабанський [329] диференціює зовнішні (природно-географічні, 

суспільні, культурні тощо) й внутрішні (морально-психологічні, гігієнічні, 

естетичні та ін.) умови функціонування педагогічної системи. Інші 
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дослідники, поділяючи педагогічні умови на внутрішні та зовнішні, 

наповнюють їх дещо іншим змістом. Так, Є. Кабанова-Меллєр до зовнішніх 

умов відносить навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

(програми, методики, технології, підручники та ін.); до внутрішніх –

особливості навчально-пізнавальної діяльності суб’єктів навчання (зміст 

діяльності, способи досягнення поставленої мети, індивідуальні особливості 

тощо) [173, с. 37 – 38]. Взаємодія зовнішніх умов із внутрішніми, на думку 

вченого, забезпечує результат педагогічної діяльності. 

І. Підласий, вказуючи на детермінованість розвитку особистості 

внутрішніми і зовнішніми умовами, під зовнішніми умовами розуміє оточення 

людини, середовище, у якому вона живе і розвивається [339]. 

В. Краєвський [213, с. 15] виділяє матеріальні, морально-психологічні та 

гігієнічні умови, що впливають на ефективність освітнього процесу. 

Для нашого дослідження актуальною є наукова думка О. Шевнюк, яка, 

намагаючись підвищити ефективність культурологічної освіти майбутніх 

учителів у закладах вищої освіти, визначає цілісну систему умов, серед яких: 

1. Загально-педагогічні умови: 

 забезпечення цілісності професійно-особистісного становлення 

майбутнього вчителя на основі усвідомлення ним педагогічної культури як 

інтегрованого компонента культурного буття людства шляхом формування 

багатовимірної особистісної картини світу в процесі опанування студентом 

інтегральним стилем мислення; 

 актуалізація полікультурності культурологічної освіти як 

усвідомлення майбутнім учителем множинності якісно своєрідних та 

самобутніх культур шляхом організації змісту культурологічного курсу як 

структурованої на основі територіально-типологічного, послідовно-

історичного і паралельно синхронного підходів і в той же час внутрішньо 

цілісної моделі загальнокультурного досвіду людства; 
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 педагогічна підтримка процесу національної самоідентифікації 

майбутнього вчителя шляхом закріплення пріоритетності українознавчого 

компонента у кроскультурному балансі світових культур у змісті 

культурологічної освіти; 

2. Особистісно-комунікативні умови: 

 орієнтація на загальнокультурні цінності як засіб інтеріоризації 

майбутнім учителем багатства культурного досвіду людства шляхом 

осмислення етичних соціокультурних альтернатив як способів визначення 

стратегій життєдіяльності людини у їх історико-культурному вимірі; 

 забезпечення особистісно-зорієнтованого підходу до організації 

культурологічної освіти у вищій педагогічній школі шляхом переміщення 

акценту з артефактів культури на її суб’єкта як носія творчого потенціалу, а 

також збереження варіативності змісту з урахуванням специфіки профілю 

підготовки майбутнього фахівця; 

 конструювання навчального процесу на основі гуманістичної 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії шляхом впровадження діалогової стратегії 

педагогічної комунікації як ефективного засобу трансляції соціально 

значущих культурних смислів; 

3. Організаційно-методичні умови: 

 генералізація культурологічного знання у сферу професійно-

педагогічної діяльності шляхом оволодіння культурними функціями 

діяльності вчителя, усвідомлення культурного статусу вчителя у суспільстві; 

 педагогічна підтримка формування емоційно-ціннісного ставлення 

студентів до соціокультурної дійсності шляхом проблематизації 

культурологічного навчання і впровадження герменевтичного підходу до 

інтерпретації змісту історико-культурного процесу; 

 формування досвіду культуротворчої діяльності майбутніх учителів, 

орієнтованої на здійснення культурно-детермінованих шляхів вирішення 
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професійно-педагогічних проблем шляхом застосування проектних та 

інформаційних технологій у культурологічній освіті [461, с. 413 – 414].  

Здійснення за таких умов культурологічної освіти майбутнього учителя 

у ЗВО, як справедливо вказує О. Шевнюк, продуктивно впливає на 

формування його суб’єктної позиції у перебігу сучасних історико-культурних 

процесів, активізацію його культурної самореалізації та саморозвитку, 

інтенсифікацію його інтеграції у національну і світову культуру, на 

забезпечення його готовності до здійснення педагогічної підтримки дитини на 

шляху її визначення у світі культурних цінностей [461, с. 414]. 

Відзначимо, що серед організаційно-методичних умов забезпечення 

ефективної культурологічної освіти майбутніх учителів О. Шевнюк вказує на 

важливість застосування інформаційних технологій. 

Звернемо увагу й на педагогічні умови, що пропонує реалізувати 

Т. Вінник у системі навчально-виховної роботи університету під час 

культурологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Серед 

них: 

 забезпечення позитивної мотивації майбутніх учителів до 

культурологічної підготовки та відповідної рефлексивної позиції стосовно її 

удосконалення;  

 опанування майбутніми вчителями сукупністю культурологічних 

знань та набуття ними культурологічних умінь практичного їх застосування;  

 залучення майбутніх учителів початкової  школи  до активної 

культурологічної діяльності [51, с. 108]. 

Підводячи підсумки, вкажемо, що педагогічні умови (внутрішні й 

зовнішні) як один із важливих компонентів будь-якої педагогічної системи, 

мають враховувати актуальні тенденції розвитку сучасного суспільства, 

зокрема важливі для нашого дослідження процеси цифровізації освіти. 

Визначаючи педагогічні умови використання цифрових технологій у 

формуванні професійної компетентності майбутніх культурологів, ми 
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враховували, що їх специфіка детермінована змістом професійної підготовки 

фахівців гуманітарної галузі, а також особливостями інформатизації сучасної 

вищої школи, домінуванням компетентнісного підходу тощо. 

Отже, під педагогічними умовами використання цифрових технологій у 

формуванні професійної компетентності майбутніх культурологів ми 

розуміємо спеціально створені умови, продуктивні чинники, що необхідні й 

достатні для забезпечення підвищення ефективності освітнього процесу та 

досягнення результату – формування професійно компетентного 

культуролога. 

Відтак, нами виокремлено наступні педагогічні умови формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій: 

1. Упровадження в освітній процес авторських цифрових освітніх 

ресурсів. 

2. Надання майбутнім фахівцям культурології необхідного комплексу 

знань, умінь і навичок роботи в цифровому освітньому середовищі, 

забезпечення педагогічного керування цим процесом. 

3. Використання засобів змішаного навчання для реалізації системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій. 

Розглянемо кожну із названих умов докладніше. 

1. Упровадження в освітній процес авторських цифрових освітніх 

ресурсів. 

Аналіз наявних електронних освітніх видань (е-підручників та 

посібників, інформаційно-довідкових цифрових ресурсів, навчально-

розвивальних та ігрових ЦОР для школярів) з культурології та різних видів 

мистецтва, які можна залучати до професійної підготовки майбутніх 

культурологів, демонструє їх значну кількість (див. підрозділ 2.3). Серед них 

можна знайти мультимедійні енциклопедії, віртуальні подорожі, онлайн-

музеї, мультимедійні підручники, посібники, педагогічні кейси як електронні 
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навчально-методичні комплекси, навчально-ігрові мультимедійні ресурси для 

школярів різних вікових груп. Нами було проаналізовано більше 100 

цифрових освітніх ресурсів, обрано серед них 54 засоби, матеріали яких 

повністю або у вигляді окремих розділів доречно залучати до формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів. Проте більшість із 

вивчених ЦОР створені не для застосування в освітньому процесі, поодинокі 

наявні електронні підручники та е-посібники з гуманітарних дисциплін у 

педагогічних закладах вищої освіти, програмні педагогічні засоби для 

шкільного навчання художньої культури не завжди відповідають вимогам, не 

задовольняють з точки зору вибору програмного забезпечення, 

мультимедійного контенту, змістової частини тощо.  

Тож виникає потреба у створенні власних освітніх ресурсів на основі 

цифрових технологій для задоволення вимог викладача, який готує майбутніх 

культурологів до професійної діяльності в умовах цифрового освітнього 

середовища. 

Нами розроблено й впроваджено в навчальний процес професійної 

підготовки майбутніх культурологів цифровий освітній ресурс – електронний 

посібник ,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття”, який 

доповнює викладання курсу ,,Історії української культури”, містить значну 

кількість культурологічного та мистецтвознавчого матеріалу для 

загальнокультурного й професійного розвитку майбутніх культурологів, 

формування їхніх духовно-ціннісних орієнтирів; матеріали посібника 

доцільно використовувати у підготовці до кількох практичних занять, а також 

у самостійній діяльності майбутніх фахівців культурології, в організації 

педагогічної практики у школі. 

Крім того, створено комплекс цифрових освітніх ресурсів малої форми 

(інтерактивні плакати, презентації (PowerPoint, Prezy, Google Slide), 

інтелектуальні карти, інфографіка) для візуалізації культурологічного 

контенту дисциплін професійно зорієнтованого циклу, а саме 
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,,Культурологія”, ,,Історія української культури”, ,,Історія світової культури”, 

,,Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності”. 

Цифрові освітні ресурси малої форми створено із використанням 

інтернет-сервісів Glogster, Cacoo, Thinglink (інтерактивні плакати); Сoogle, 

Freemind, Xmind, MindMeister, iMindMap (інтелектуальні карти); Piktochart, 

Visual.ly, Many Eyes (інфографіка); Microsoft PowerPoint, Open Office Impress, 

Prezi, AppleKeynote, Haiku Deck, Slides (інтерактивні презентації). 

Формування професійної компетентності майбутніх культурологів не 

обмежується використанням лише вказаних авторських цифрових освітніх 

ресурсів у професійній підготовці фахівців. Передбачено також широке 

залучення проаналізованих електронних (мультимедійних) навчальних 

ресурсів, інформаційно-довідкових цифрових видань, рекомендується 

проведення різних форм контролю із застосуванням цифрових технологій, 

організації самостійної роботи тощо.  

Отже, розроблення й впровадження авторських цифрових освітніх 

ресурсів з культурології та різних видів мистецтва стає однією з ключових 

педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів. 

2. Надання майбутнім фахівцям культурології необхідного комплексу 

знань, умінь і навичок роботи в цифровому освітньому середовищі, 

забезпечення педагогічного керування цим процесом. 

Компетентний фахівець будь-якої галузі знань повинен досконало 

знатися на комп’ютерах. Володіння сучасними комп’ютерними (цифровими), 

мультимедійними технологіями є вимогою часу, тож для майбутніх 

культурологів оволодіння навичками роботи з цифровими освітніми 

ресурсами, а також створення власних навчальних засобів з допомогою 

цифрових технологій стає необхідною умовою їхнього професійного 

становлення й розвитку. 

Для забезпечення реалізації другої педагогічної умови – надання 

майбутнім фахівцям культурології необхідного комплексу знань, умінь і 
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навичок роботи в цифровому освітньому середовищі, забезпечення 

педагогічного керування цим процесом – автором розроблено та впроваджено 

у практичну підготовку майбутніх культурологів спецкурс ,,Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти”.  

Викладання спецкурсу забезпечене відповідним навчально-методичним 

комплексом: розроблено навчальну та робочу програми курсу; видано 

навчально-методичний посібник ,,Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх культурологів” для студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів, у якому зроблений огляд мультимедійних навчальних 

засобів з культури та різних видів мистецтва (інформаційно-довідникових 

електронних видань, віртуальних музеїв, програмних педагогічних засобів для 

школи, навчально-ігрових мультимедійних програм для дітей та ін.), наведені 

методичні пропозиції щодо їх використання у професійній підготовці 

майбутніх фахівців із культурології, також наведений словник використаних 

термінів – глосарій; розроблено матеріали для практичних занять з курсу, 

творчі завдання та проєкти для самостійної роботи тощо). 

Важливо, щоб майбутні фахівці культурології засвоїли необхідний обсяг 

теоретичних знань у галузі цифрових технологій:  

 знання про інформацію, інформаційні процеси та технології;  

 про цифрові форми існування сучасної культури, розвитку 

цифрової культури як особливого феномену інформаційного суспільства; 

 знання про наявні програми для створення цифрових освітніх 

ресурсів (електронних підручників, посібників, інтерактивних презентацій, 

інтелектуальних карт, постерів, інфографіки);  

 знання компонентів та технічних характеристик наявних цифрових 

засобів навчання з культурології, культури та різних видів мистецтва; 

 про специфіку підготовки мультимедійного контенту та його 

використання для створення власних цифрових освітніх ресурсів, що 
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забезпечуватимуть ефективність навчальної та майбутньої професійної 

діяльності.  

Для забезпечення ефективної професійної діяльності майбутнього 

культуролога мають значення: 

 уміння й навички роботи в цифровому освітньому середовищі; 

 уміння ефективно працювати з основними програмними пакетами 

Windows 2010 (Power Point, Movie Maker, Microsoft Paint), графічними 

редакторами за вибором для забезпечення цифрового мультимедійного 

супроводу уроків / занять культурологічного та мистецького циклу в середній 

школі та ЗВО; раціонально використовувати мережу Інтернет, добирати та 

створювати за допомогою цифрових технологій програмні навчальні засоби 

культурологічного змісту, добирати та аналізувати наявні мультимедійні 

освітні ресурси культурологічного змісту, запускати та встановлювати 

мультимедійні програми, раціонально застосовувати цифрові освітні ресурси 

в професійній діяльності фахівців культурології;  

 вміння організовувати й здійснювати контроль знань з допомогою 

комп’ютера (здійснення моніторингу, проміжне діагностування, електронне 

тестування, прогнозування тощо); 

 вміння самостійно розробляти цифрові освітні ресурси з 

культурології із залученням мультимедійного контенту; 

 навички інтернет-комунікації. 

Впровадження спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти” впливає й на розвиток інтересу й позитивного 

ставлення до застосування цифрових освітніх ресурсів у професійно-

педагогічній діяльності, а також безпосередньо забезпечує формування 

інформаційно-комунікаційного (цифрового) компоненту професійної 

компетентності майбутніх культурологів. 
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3. Використання засобів змішаного навчання для реалізації системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій. 

Як було зазначено в попередніх підрозділах (1.3, 2.1, 2.2), змішане 

навчання (blended learning) на сьогодні вважають однією з найбільш 

ефективних форм навчання в умовах вищої освіти (Дж. Берсін (J. Bersin) [506], 

Ч. Грехем (Сh. Graham) [554], Е. Желнова [148], О. Коротун [206], 

К. Крістенсен (C. Christensen) [522], В. Кухаренко [230], Д. Кларк (D. Clark) 

[523], А. Майумдар (A. Majumdar) [570], Т. Муращенко [286], В. Пурніма 

(V. Purnima) [583] та ін.). Нагадаємо також близькі, практично синонімічні 

поняття гібридного (hybrid learning) та комбінованого (combined learning) 

навчання, що також широко вживані в теорії і практиці сучасної освіти, 

побудованої на залученні засобів інформаційно-комунікаційних (цифрових) 

технологій. Ми цілком погоджуємося з О. Коротун щодо вирішення засобами 

змішаного навчання проблем індивідуалізації, інтенсифікації освітнього 

процесу через широке використання ІКТ та його оптимізації завдяки 

спрямованості на найбільш доцільний вибір методів, форм та засобів навчання 

[206]. 

Вітчизняними й зарубіжними науковцями запропоновано різні моделі 

змішаного навчання.  

Ф. Бікертон (Ph. Bickerton) виокремлює шість провідних моделей 

змішаного навчання:  

1. Модель керування навчанням віч-на-віч (The face-to-face driver 

model) – навчання відбувається в класі з викладачем, а цифрові інструменти 

використовуються для поліпшення навчального процесу. 

2. Модель керування онлайн-навчанням (The online driver model) – 

навчання відбувається в Інтернеті (online), однак за необхідністю доступні 

зустрічі віч-на-віч (face-to-face). 
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3. Ротаційна модель (The rotation model) – суміш моделей ,,віч-на-віч” 

та ,,онлайн-керування”, де змінюються навчання в режимі онлайн та навчання 

в класі. 

4. Гнучка модель (The flex model) – гнучкий підхід, коли більша 

частина навчання проводиться в Інтернеті, тренери в класі доступні для 

подальшого навчання та підтримки за необхідністю. 

5. Особистісно-орієнтована або модель ,,самозмішування” (The self-

blend model) – навчання відбувається в класі, при цьому для його доповнення 

доступні додаткові онлайн-курси. 

6. Модель онлайн-лабораторії (The online lab model) – все навчання 

проводиться в Інтернеті в умовах онлайн-лабораторії [508]. 

Фахівці інституту К. Крістенсена (Th. Arnett [496], J. White [616]) 

виділяють чотири найпоширеніші моделі змішаного навчання, які 

відрізняються між собою наявністю традиційної особистої взаємодії учасників 

освітнього процесу, ступенем інтерактивної взаємодії за допомогою 

електронних освітніх ресурсів та самоосвітою: 

1. Ротаційна модель (Rotation Model) – почергове використання 

особистої взаємодії викладача та студента (групи студентів) та навчання на 

основі взаємодії за допомогою цифрових технологій. До різновидів цієї моделі 

відносять модель ,,перевернутого” класу (Flipped Classroom Model), модель 

індивідуальної ротації (Individual Rotation Model) та ін. 

2. Гнучка модель (Flex Model), коли основою навчального процесу є 

дистанційне навчання. 

3. Особистісно-орієнтована модель (Self-Blend Model, інша назва A La 

Carte Model), яка дозволяє студентам доповнювати традиційні заняття 

проходженням додаткових онлайн-курсів.  

4. Модель збагаченого віртуального середовища (Enriched Virtual 

Model), яка передбачає засвоєння студентами більшої частини навчальної 

програми за допомогою онлайн-курсів, при цьому організовано очні та 

онлайн-консультації з викладачем [496; 616]. 
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Аналіз практичного використання названих моделей, як засвідчують 

наукові розвідки Дж. Уайт (J. White) [616], доводить найбільшу ефективність 

ротаційної та гнучкої моделей. 

Однією із ефективних форм змішаного навчання є Проєкт сучасного 

класу (The Modern Classrooms Project), розроблений Інститутом К. Крістенсена 

(див. Рис. 3.2). За цим проєктом в одному із університетів замість лекцій 

студентам пропонували записані відео викладачів, які можна було 

опрацьовувати у власному темпі, у будь-який час. Викладачі тісно 

співпрацювали зі студентами, вимагаючи від кожного якісного результату 

навчання. В результаті було сформовано інноваційну модель навчання (The 

Modern Classrooms Project), яка наразі поширюється в кількох університетах 

США. 

Тож, використання засобів змішаного навчання стало однією із 

педагогічних умов реалізації системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. 

Серед різновидів змішаного навчання було обрано гнучку модель (Flex Model), 

коли більша частина навчання проводиться в Інтернеті і реалізується засобами 

дистанційного навчання при аудиторному консультуванні та підтримці 

викладачів за необхідністю. 

 
Рис. 3.2. Принципи побудови сучасного класу 

(за матеріалами The Modern Classrooms Project / 

https://modernclassrooms.org/) 

 

Зручним середовищем для забезпечення змішаного навчання під час 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

https://modernclassrooms.org/
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цифрових технологій було обрано сервіс Google Classroom, що входить до 

Додатків Google для освіти (Google Apps for education). 

Як відомо, Google Classroom – це безкоштовний освітній хмарний сервіс, 

інтерактивне онлайн-середовище, розроблене спеціально для педагогічної 

спільноти для сприяння організації навчання у віртуальному просторі. Сервіс 

надає можливість створювати навчальні курси, завдання, ділитися освітніми 

матеріалами, здійснювати контроль засвоєння знань і спостерігати за 

успішністю кожного. 

Серед переваг використання Google Classroom: безкоштовність сервісу, 

його доступність зі смартфонів та планшетів, можливість залучення до одного 

курсу до 200 учнів та ін. Крім того, Google Classroom – це платформа, 

інтегрована з іншими Google-додатками, зокрема Google Drive (Google Docs, 

Sheets, Forms, Slides) і Gmail. Усі матеріали зберігаються на Google Диску. Для 

iOS та Android-пристроїв випущений мобільний додаток Google Classroom. 

Для людей з вадами зору в наявності програми голосового читання контенту. 

Google Classroom дозволяє працювати з мультимедійним контентом, що 

під час впровадження цифрових технологій у професійну підготовку 

майбутніх культурологів було надзвичайно актуально. 

Отже, реалізація схарактеризованих педагогічних умов мала 

забезпечити ефективне формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій. При цьому доцільно вказати на 

організацію педагогічного керування процесом реалізації вказаних умов. 

Педагогічне керування, на слушну думку О. Ростовського, характеризується 

динамічністю, імпровізаційністю, зіткненням суджень і вражень, 

виникненням прогнозованих і нестандартних ситуацій, пошуком шляхів їх 

вирішення [375]. 

Педагогічне керування в межах нашого дослідження полягало в 

оптимальному застосуванні викладачем педагогічних впливів, серед яких: 
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 пошук форм і методів використання цифрових технологій, які б 

дозволили майбутнім культурологам творчо самореалізовуватися в навчанні 

та подальшій професійній діяльності;  

 знаходження підходів до розкриття творчої індивідуальності 

кожного студента, цілеспрямоване заохочення, стимулювання та підтримка 

творчої діяльності студентів із використання наявних цифрових освітніх 

ресурсів та створення власних електронних навчальних засобів;  

 прогнозування результатів формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій; 

 здійснення контролю за процесами формування професійної 

компетентності фахівців культурології засобами цифрових технологій.  

Ефективність педагогічного керування процесом засвоєння студентами 

цифрових технологій, опанування навичок роботи з цифровими освітніми 

ресурсами залежить також від урахування настанов, мотивів, потреб, 

ціннісних орієнтацій, власного творчого (культурологічного, мистецького) 

досвіду студентів. 

Реалізацію системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій забезпечено комплексом 

методів, до якого увійшли загальнодидактичні (наочно-демонстраційні та 

проблемно-пошукові), а також методи, специфічні для електронного 

(дистанційного) навчання, що відповідає напряму нашого дослідження. 

Слід відзначити, що методи та прийоми е-навчання суттєво 

відрізняються від методів традиційного аудиторного, лекційно-практичного 

навчання. Вчені, які займаються проблемами дистанційного, змішаного 

навчання, питаннями створення електронного освітнього середовища 

(В. Биков [24], В. Дем’яненко [124], О. Коротун [206], В. Кухаренко 

[231; 331; 422], О. Муковоз [283], Є. Смирнова-Трибульська [400], Г. Шиліна 

[465], F. Chetwynd & C. Dobbyn [521], D. Clark [523], C. Conway, S. Harris, etc. 

[525], M. Rosenberg [589], M. Simonson [596] та ін.) вказують на існування 
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різних методів. Зокрема виділяють групи методів трансляції навчальних 

матеріалів (кейс-технологія, ТВ-технологія, мережева технологія); 

стимулювання навчальної діяльності (методи розвитку інтересу й 

відповідальності); контролю і самоконтролю (індивідуальні й групові, 

репродуктивні й творчі, синхронні й асинхронні). 

В. Биков, Є. Смирнова-Трибульська та ін. вважають за необхідне 

використовувати різні методи дистанційного (змішаного, онлайн) навчання в 

залежності від типу комунікації викладачів і учнів / студентів, серед яких 

виділяють: 

 методи навчання за допомогою взаємодії учня з освітніми ресурсами 

при мінімальній участі викладача та інших учнів (self-study); при використанні 

цих методів характерно залучення наявних і створення власних цифрових 

освітніх ресурсів; 

 методи індивідуалізованого навчання, які характеризуються 

взаємодією одного студента з одним викладачем (навчання one on one, що 

реалізується через телефон, голосову пошту, e-mail-листування тощо); 

 викладання „один – багатьом” (one to many): викладач забезпечує 

студентів цифровим навчальним матеріалом (аудіо-, відео-лекції, вебінари 

та ін.); 

 методи активної взаємодії всіх учасників освітнього процесу 

(навчання many-to-many), основу яких складають синхронні (online) й 

асинхронні (offline) аудіо- , відео- й комп’ютерні конференції [23; 331; 400]. 

При цьому навчання з використанням засобів інформаційно-

комунікаційних (цифрових) технологій не заперечує традиційних методів. 

Цілком погоджуємося з Г. Шиліною, яка доводить ефективність 

пояснювально-ілюстративного, репродуктивного, евристичного та ін. методів 

в умовах дистанційного навчання [465]. 
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Отже, серед загальнодидактичних методів нами було відібрано наочно-

демонстраційні та проблемно-пошукові як такі, що добре адаптуються до умов 

навчання із використанням цифрових технологій. 

Відбір специфічних методів був пов’язаний із особливостями 

спеціальності 034 Культурологія, опанування якої вимагає занурення в теорію 

та історію культури, усвідомлення специфіки художньої мови різних видів 

мистецтва, набуття навичок сприймання творів культури і мистецтва. Нами 

було виокремлено: 

1. Метод створення історико-культурного контексту засобами 

візуалізації, що передбачає так зване контекстне вивчення культури і 

мистецтва, своєрідне ,,занурення” в епохи з допомогою цифрових технологій, 

зокрема засобів візуалізації. Цей метод повною мірою реалізується в цифрових 

освітніх ресурсах із широким використанням мультимедіа, що дозволяє 

поглибити усвідомлення того чи іншого явища культури за рахунок 

візуального ознайомлення з історичними та культурними цінностями того 

часу, призводять до інтеріоризації знань, переведенню змісту художніх явищ 

в особистісно значущі, виявляють багатоваріантність смислових інтерпретацій 

культурного контексту. Метод створення історико-культурного контексту, як 

справедливо відзначає Л. Гаврілова, орієнтує студентів на інтенсифікацію 

культурологічних, естетичних, творчо-діяльнісних чинників, що сприяють 

вияву власної системи цінностей особистості, виявляє творчі прояви, що 

забезпечують опанування історико-теоретичного матеріалу через призму 

власного відчуття [103]. 

Метод створення історико-культурного контексту наближається до 

відомого в культурології методу культурологічної інтерпретації 

(Н. Симбірцева [391]), який відкриває можливість опанувати історико-

культурний контекст, що оточує текст культури: набути уявлення про 

тенденції часу, настрої суспільства, моду, соціально-культурні практики, 

звичаї, традиції тощо. З точки зору культурологічної герменевтики поза 

контекстом культурний артефакт значною мірою залишається ,,закритим”. Це 
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стосується і діахронічного сприйняття власної культури, і відмінностей 

синхронічних культур, особливо якщо вони належать не лише до різних 

етнічних традицій, а й до різних стадіальних типів (Л. Колесник [196]). Отже 

визначення герменевтичних сенсів культури неможливе без осягнення 

контекстів, які стоять за певним артефактом.  

2. Метод асоціативних зв’язків між видами мистецтв, що за 

висловлюванням О. Щолокової, засновується на теоретичних положеннях 

сучасного мистецтвознавства та культурології щодо інтонаційності та 

виразності художніх мов різних видів мистецтв, оскільки в центрі мистецтва 

завжди стоїть людина з її духовним світом [479, с. 43], забезпечує 

особистісний досвід спілкування з мистецтвом, усвідомлення й відчуття 

специфіки художніх інтонацій, сприяє осмисленню духовного багатства 

мистецтва. Цей метод базується на розумінні культурології як науки, що 

вивчає культуру як цілісність, як специфічну функцію і модель людського 

буття, аналізує конкретно-історичні явища культури та виявляє універсальні 

закономірності зародження, функціонування та зміни культурних феноменів 

[462]. 

3. Метод аналізу-інтерпретації художніх творів. Власне 

інтерпретація художнього твору – це творчий результат сприйняття і 

тлумачення художнього образу, в основі якого лежать операції аналізу, 

синтезу і художнього узагальнення [479, с. 45]. Професійна діяльність 

культуролога передбачає сприйняття й пізнання мистецтва, тому важливо 

засвоїти основні підходи до аналізу-інтерпретації художніх творів. 

Поняття ,,аналіз-інтерпретація” як різновид художньо-аналітичної 

діяльності було введено у науково-педагогічний обіг Л. Масол з огляду на 

герменевтичну педагогіку, яка демонструє переосмислення традиційних 

компонентів процесу сприймання мистецтва [259]. Цей вид аналізу був 

запропонований як найбільш доцільний для шкільного мистецького навчання 

(під час вивчення інтегрованих курсів ,,Мистецтво” та ,,Художня культура”), 

він збагачений індивідуальним асоціативно-емоційним досвідом особистості, 
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пов’язаний з пошуком особистісно значущих смислів, співзвучних духовному 

досвіду учнів. Аналіз-інтерпретація відбувається не на мистецтвознавчому 

(текстуально-аналітичному) рівні, а на підвалинах культурологічного підходу 

як семіотико-семантичний розгляд, індивідуальне проникнення в природу 

знаків і символів крізь так звані мовні коди [259; 260]. 

Як доведено культурологією та мистецтвознавством, всі види мистецтва 

існують за законами варіативної множинності художнього образу, який 

створюється художником, композитором, режисером, письменником і вступає 

в художній діалог з індивідуальною свідомістю як виконавців, так і слухачів, 

глядачів, читачів. Це особливо актуально для виконавських мистецтв (музика, 

кіномистецтво, театр тощо), коли між автором та глядачем (слухачем) 

обов’язково має бути виконавець. Кожне індивідуальне сприйняття твору 

мистецтва призводить до власного варіанту інтерпретації художнього образу. 

Аналіз-інтерпретація дозволяє екстраполювати особливості та закономірності 

мистецького явища інтерпретації творів на шкільну аудиторію. 

Аналіз-інтерпретація завжди вимагає активної діяльності пізнання-

мислення, душевно-емоційної і діяльнісно-практичної сфери людини; він, як 

вказує Л. Масол, завжди детермінований внутрішнім духовним світом, 

діалогом із самим собою, актуалізацією світоглядних цінностей. Аналіз-

інтерпретація почасту приймає форми аналізу-версії, аналізу-судження, 

аналізу-оцінки тощо. Інтерпретаційний підхід до музично-аналітичної 

діяльності учнів (під час слухання чи виконання) забезпечує високу духовну 

домінанту уроку мистецтва і накреслює обрії естетичного саморозвитку учнів 

у майбутньому [260, с. 79 – 80].  
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3.3. Навчально-методичне забезпечення системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій 

Ефективність змодельованої системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій було 

забезпечено її навчально-методичним супроводом, до якого увійшли: 

1) Цифровий освітній ресурс – електронний посібник ,,Українська 

культура кінця ХІХ – початку ХХ століття”. 

2) Комплекс цифрових освітніх ресурсів малої форми (інтерактивний 

плакат, презентації PowerPoint, Prezy, Google Slide, інтелектуальні карти, 

інфографіка) для візуалізації культурологічного контенту. 

3) Спецкурс ,,Цифрові технології сучасної мистецької освіти” для 

професійної підготовки майбутніх культурологів. 

Розглянемо кожен із названих навчально-методичних засобів докладно. 

3.3.1. Структура та зміст цифрового освітнього ресурсу – 

електронного посібника ,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ 

століття” 

Електронний навчальний посібник ,,Українська культура кінця ХІХ – 

початку ХХ століття” для студентів вищих педагогічних навчальних закладів 

– майбутніх фахівців у галузі культурології висвітлює один із найцікавіших та 

найскладніших етапів існування української культури. Він охоплює роки, коли 

вітчизняна культура й мистецтво розвивались в умовах підпорядкованості 

культурним процесам держав, до складу яких входила Україна – Росії та 

Австро-Угорщини, а також період становлення української державності, 

існування незалежної Української народної республіки 1918 – 1920 рр., які 

змінилися складним етапом розвитку культури східної та центральної України 

у складі культурної політики СРСР та західної України у складі Польщі. 

Українська культура й мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ століття поки 

що не отримали цілісного наукового осмислення через низку чинників, серед 
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яких найвагомішими є багаторічне замовчування імен і досягнень вітчизняних 

митців, фізична ліквідація багатьох діячів, які відстоювали національну 

гідність української культури, знищення творів мистецтва, які не 

задовольняли потреби політичної еліти. Багато мистецьких діячів, які 

розпочали творчий шлях наприкінці ХІХ ст., були репресовані за часів 

радянської влади (так зване ,,Розстріляне Відродження”, знищене 

тоталітарним сталінським режимом). Тож звернення авторів посібника до 

цього культурно-історичного періоду є спробою звернути увагу студентської 

молоді, зокрема майбутніх фахівців культурології, на імена та творчу 

спадщину українських митців складного й повного протирічь періоду 

розвитку вітчизняної культури. 

 

 
 

Рис.  3. 3. Головна сторінка електронного посібника “Українська культура 

кінця ХІХ – початку ХХ століття” (http://ukr-music.paradox.dn.ua/) 

 

Посібник структурований у п’ять розділів, відповідно до основних видів 

українського мистецтва, які розвивались у досліджуваний період: література і 

театр, архітектура та скульптура, живопис, музичне мистецтво та 

кінематограф. Кожен розділ вміщує стислий нарис із відомостями щодо 

загальних тенденцій розвитку конкретного виду мистецтва, домінуючих 

стильових напрямів, творчі портрети діячів тієї чи іншої галузі української 

культури і мистецтва, посилання на відеоматеріали, список рекомендованої 

http://ukr-music.paradox.dn.ua/
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літератури та Інтернет-джерел. Пропонується для перегляду галерея портретів 

вітчизняних діячів кінця ХІХ – початку ХХ століття, репродукції та фотографії 

творів мистецтва, а також фрагменти музичних творів для слухання. Окрім 

основних п’яти розділів, у ЦОР включено додаткові інформаційно-

довідникові підрозділи – глосарій та іменний покажчик, а також контрольно-

оцінювальний підрозділ – різнорівневі тести. Структура електронного 

освітнього ресурсу унаочнена на рис. 3.4. 

 
 

Рис. 3.4. Структура цифрового освітнього ресурсу ,,Українська культура 

кінця ХІХ – початку ХХ століття” 
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З головної сторінки цифрового освітнього ресурсу можна увійти до 

кожного із підрозділів ,,Видів мистецтва” (література і театр, архітектура та 

скульптура, образотворче мистецтво, музичне мистецтво та кіномистецтво), 

інформаційно-довідникових підрозділів ,,Глосарій” та ,,Іменний покажчик”, 

до ,,Галереї” та розділу ,,Тести”, дізнатися відомості про авторів. Крім того, на 

головній сторінці розташована авторська передмова – підрозділ, у якому 

вказано цілі та завдання е-ресурсу, цільова аудиторія та інша інформація 

(Рис. 3.5). 

 

 
 

Рис. 3. 5. Вступне слово від авторів на головній сторінці цифрового 

освітнього ресурсу ,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття” 

 

Для загального ознайомлення зі змістом електронного ресурсу авторами 

розроблено віртуальний тур – стислу ілюстровану екскурсію сторінками 

посібника у звуковому супроводі сучасної інструментальної версії ,,Щедрика” 

М. Леонтовича (ролік віртуального туру розташований на youtube-каналі: 

https://www.youtube.com/watch?v=7C_Lz9HMFSo&feature=emb_logo) 

(рис. 3.6). 

https://www.youtube.com/watch?v=7C_Lz9HMFSo&feature=emb_logo
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Рис. 3.6. Віртуальний тур сторінками цифрового освітнього ресурсу на 

каналі Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=7C_Lz9HMFSo&feature=emb_logo) 

 

Відзначимо, що текстовий матеріал навчального посібника викладений 

дуже стисло, що відповідає особливостям так званого ,,кліпового” (netthinking, 

net-мислення, фрагментарного, мозаїчного) мислення сучасної молоді, яка 

значну частину вільного часу проводить у мережі Інтернет. Як вказують 

дослідження вітчизняних і зарубіжних соціологів, культурологів, психологів, 

,,кліпове мислення”, навіть ,,кліпова культура” наразі є поширеним явищем, 

оскільки таким чином свідомість людини у природний спосіб підлаштовується 

під епоху інформатизації. На слушну думку С. Докуки, внаслідок 

експоненціального зростання кількості інформації людям доводиться 

трансформувати свої когнітивні стратегії та встигати обробляти більшу 

кількість повідомлень за менший проміжок часу, що призвело до виникнення 

поняття ,,кліпового” мислення [133].  

Ураховуючи специфіку мислення молоді, тексти нарисів з історії 

української культури кінця ХІХ – початку ХХ століття є лаконічними, проте 

інформаційно насиченими завдяки розгалуженій системі гіперпосилань: у 

спливаючих вікнах можна знайти відомості про діячів культури та мистецтв 

різних часів, а також напрями й твори мистецтва, творчі об’єднання тих часів 

(Рис. 3. 7). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7C_Lz9HMFSo&feature=emb_logo
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Рис. 3. 7. Сторінка нарису ,,Основні тенденції розвитку музичної культури 

кінця ХІХ – початку ХХ століття” 

 

Текстовий матеріал про життя і творчість діячів української культури і 

мистецтва супроводжується ілюстративним матеріалом: портрети, 

фотоматеріали із зображеннями архітектурних споруд, скульптурних 

композицій, сцен із оперних та драматичних спектаклів, репродукції творів 

живопису, фрагменти музичних творів, інші візуальні, аудіо- та відео- 

матеріали доповнюють історико-теоретичні відомості (Рис. 3.8). Кожен 

музичний твір можна прослухати й завантажити на власний комп’ютер. 

 
Рис. 3.8. Сторінка електронного навчального посібника ,,Українська 

культура кінця ХІХ – початку ХХ століття” про життя і творчість 

українського оперного співака І. Алчевського 
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Усі відео-матеріали, що пропонуються як додаткові інформаційно-

довідкові відомості культурологічного та мистецтвознавчого спрямування 

(сюжети із програм українського телебачення, із циклу україномовних 

телепередач канадського літературознавця М. Стеха ,,Очима культури”, 

присвячених питанням вітчизняної культурної спадщини та національної 

ідентичності, окремим діячам культури), розташовані у мережі Інтернет, 

зокрема на каналі YouTube; сайті студії Віател 

(http://viatel.kiev.ua/filmography/serial-gra-doli/), на якій було знято серіал 

документальних фільмів ,,Гра долі”; сайті Студії документальних фільмів 

українського телеканалу UA: Перший, що пропонує естетський цикл 

,,Київська старовина. Світ мистецтва” І. Чередниченко 

(http://1tv.com.ua/programs/svit_mystectva) та ін.  

Для зручності користувачів авторами підготовлено словник 

найуживаніших термінів (глосарій, що вміщує 162 найменування) та іменний 

покажчик (за кожним із видів мистецтва, 284 персони загалом) (рис. 3.9). 

 
 

Рис. 3.9. Іменний покажчик у розділі ,,Архітектура і скульптура” 

 

Перевірити знання після опрацювання матеріалів навчального посібника 

можна у відповідному підрозділі, де розташовані три варіанти тестових 

http://viatel.kiev.ua/filmography/serial-gra-doli/
http://1tv.com.ua/programs/svit_mystectva
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завдань. Як відомо, опанування культурологічних дисциплін спрямовано на 

набуття комплексу знань і умінь, які, з одного боку, сприяють формуванню 

цілісного уявлення про культуру й мистецтво, його соціальну природу, 

функції й місце в суспільному житті, естетичні норми і критерії культури, з 

іншого – допомагають сприйняттю конкретних творів культури і мистецтва, 

закономірностей розвитку різних видів мистецтва, особливостей художньої 

мови й засобів виразності, формоутворення, жанрово-стильових різновидів. 

Отже, йдеться про культурологічні та специфічні мистецтвознавчі знання й 

уміння, що враховано в тестових завданнях, розроблених у 3-х варіантах 

(рис. 3.10).  

 

 
 

Рис. 3.10. Розділ тестових завдань цифрового освітнього ресурсу 

,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття” 

 

Наведемо приклади тестових завдань різних типів. 

Тестове завдання 1. 

Виберіть одну відповідь: 

Який архітектурний стиль представляє споруда, яку Ви бачите на 

малюнку?  
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Рис. 3.11. Ілюстрація до тестового завдання 

а. Гуцульський стиль 

б. Псевдовізантійський стиль 

в. Псевдоруський стиль 

г. Неоготика 

 

Тестове завдання 2. 

Установіть відповідність між іменами діячів української культури 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. та фактами їх біографії (впишіть потрібну букву 

після кожної цифри).  

 

1. М. Лисенко __ 

2. М. Пимоненко __ 

3. Т. Бойчук __ 

4. М. Леонтович __ 

а. Художник, член товариства ,,передвижників”, 

автор картин ,,Весілля в Київській губернії”, 

,,Свати”, ,,Ворожіння”, ,,Ярмарок”. 

б. Композитор, автор хорових поем ,,Легенда”, 

,,Моя пісня”, класичних обробок українських 

пісень ,,Козака несуть”, ,,Дударик”, ,,Щедрик”. 

в. Живописець-баталіст, графік, автор картин 

,,Похід запорожців на Крим”, ,,Бій Максима 

Кривоноса з Ієремією Вишневецьким”. 

г. Живописець-монументаліст, брав участь у 

розписах Луцьких казарм у Києві та Київського 

оперного театру, більшість творів було знищено. 
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д. Композитор, етнограф, громадський діяч, автор 

опер ,,Різдвяна ніч”, ,,Утоплена”, ,,Тарас Бульба”, 

,,Енеїда”. 

 

Тестове завдання 3. 

Виберіть кілька відповідей: 

У переліку імен видатних діячів української культури кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. виберіть представників образотворчого мистецтва.  

а. Г. Нарбут 

б. О. Олесь 

в. Д. Січинський 

г. М. Пимоненко 

д. В. Городецький 

е. І. Труш 

ж. О. Мурашко 

з. М. Старицький 

 

Розділ ,,Галерея” цифрового освітнього ресурсу ,,Українська культура 

кінця ХІХ – початку ХХ століття” також структурований у п’ять підрозділів у 

відповідності до видів мистецтва (рис. 3.12) 

 

Рис. 3.12. Структура розділу ,,Галерея” цифрового освітнього ресурсу 

,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття” 

Як зазначалося в попередніх підрозділах, створення електронних 

освітніх ресурсів має відповідати певним принципам, як 
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загальнодидактичним, що характеризують усі навчальні видання (як паперові, 

так і електронні) – це принципи науковості, систематичності та послідовності 

навчання, свідомості, цілеспрямованості, єдності навчання, виховання і 

розвитку, зв’язку теорії з практикою тощо, так і специфічним для ЕОР: 

принцип інтерактивності, реалізований через технологію гіпертексту; 

принцип мультимедійності як трансформований загальнодидактичний 

принцип наочності, який має більш високий рівень унаочнення у порівнянні з 

традиційними навчальними засобами. Важливо також урахування принципу 

систематизації та структуризації навчального матеріалу, оскільки, як 

справедливо вказує О. Рибалко [371, с. 74], матеріал краще сприймається і 

засвоюється учнями, якщо в ньому чітко визначені структурно-функціональні 

зв’язки між фрагментами.  

Окрім того, нами використовувався принцип адаптивності, що робить 

освітній ресурс гнучким та означає пристосованість електронного навчального 

засобу до індивідуальних можливостей студентів (до рівня знань і умінь, 

психологічних особливостей тощо); це важливо передусім через його 

спрямованість на індивідуалізацію навчального процесу.  

Відзначимо й використання принципів, специфічних саме для 

навчальних засобів із культури й мистецтва: принципи інтеграції мистецтв, 

історизму, мистецтвознавчий принцип. 

Вважаємо за необхідне розглянути реалізацію названих принципів у 

цифровому освітньому ресурсі ,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ 

століття” більш докладно. 

Загальнодидактичний принцип науковості, як вказує І. Зайченко, 

вимагає від засобів навчання відповідності сучасним науковим концепціям, 

глибини й коректності викладення матеріалу з урахуванням останніх 

досягнень науки, техніки і технологій, точного формулювання основних 

наукових понять і термінів, прийнятих у тій чи іншій галузі науки, визначення 

їх в контексті відповідної наукової теорії [151]. Принцип науковості в повній 

мірі реалізований у змісті навчального матеріалу електронного посібника 
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,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття”, його автори виходять 

із розуміння місця культурології в системі гуманітарних наук, звертаються 

також до провідних положень мистецтвознавства як системи знань про 

мистецтво, його зміст, форму, мову, функції, особливості й закономірності 

історичного розвитку, як сукупності явищ художньої культури. 

У цифровому освітньому ресурсі реалізовано дидактичний принцип 

доступності навчання, що означає необхідність визначення рівня теоретичної 

складності й глибини навчального матеріалу відповідно до вікових й 

індивідуальних особливостей студентів. Це стосується перш за все стислого 

викладення текстового матеріалу навчального посібника, що пов’язано з 

особливостям ,,кліпового” мислення сучасної молоді, яка уникає читання 

довгих текстових фрагментів. Крім того, незнайомі для певних студентів 

мистецтвознавчі та культурологічні поняття і терміни розтлумачуються в 

глосарії і можуть бути розглянуті безпосередньо в тексті за допомогою 

гіперпосилань. 

Принцип зв’язку теорії з практикою, який вимагає розуміння 

студентами значення теорії в житті, умілого застосування теоретичних знань 

для виконання практичних завдань, участі у розв’язанні актуальних проблем 

сучасності [275], у змісті й структурі цифрового освітнього ресурсу 

реалізований в органічному поєднанні засвоєння культурологічного й 

мистецтвознавчого теоретичного матеріалу та набуття вмінь його практичного 

використання. Цей принцип також реалізовано в цифровій формі навчального 

засобу, що цілком відповідає сучасним практикам цифровізації культури і 

мистецтва. 

Загальнодидактичний принцип наочності, згідно з яким ефективність 

навчання значно підвищується завдяки цілеспрямованому залученню до 

сприймання навчального матеріалу різних органів відчуттів, в електронному 

освітньому ресурсі ,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття” 

трансформований у специфічний принцип мультимедійності. Використання 

засобів мультимедіа демонструє більш високий рівень наочності у порівнянні 
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з традиційними навчальними засобами, сприяє поєднанню конкретного з 

абстрактним, раціонального з ірраціональним, теоретичних знань з 

практичною діяльністю [103, с. 330].  

Мультимедійний контент цифрового освітнього ресурсу з української 

культури складає сукупність мультимедійних даних (текст, графіка, фото, 

відео, аудіо матеріали), що дозволяють подати навчальний матеріал в 

естетичному керованому вигляді з метою максимально наочного 

представлення змісту. У цьому випадку поряд із технічною реалізацією 

(розроблення інтерфейсу ЕОР, добирання якісного мультимедійного контенту, 

використання програмного забезпечення) здійснюється врахування 

психолого-педагогічних засад, створюються сприятливі умови для 

підвищення ефективності навчальної діяльності, посилюється вплив на 

мотиваційну та емоційну сфери осіб, які навчаються, на швидкість та якість 

сприйняття та запам’ятовування навчального матеріалу, підвищується якість 

опрацювання змісту, його свідоме й підсвідоме сприйняття, що робить 

користування ЕОР приємним та зручним, реалізовує взаємодію в навчальному 

середовищі, підвищує ефективність функціонування електронного 

навчального засобу (Денисенко [128, с. 7]). 

Звернемо увагу на дидактичний принцип художності, тобто виховання 

мистецтвом, принцип ,,емоційного вживання в мистецтво” (за Б. Неменським 

[299]), який набуває особливого значення в умовах професійної підготовки 

майбутніх культурологів. Як зазначає фахівець сучасної педагогіки цифрових 

мистецтв І. Красильников, принцип художності – це спрямований на розвиток 

художньої культури і творчих здібностей учнів принцип осягнення мистецтва 

в єдності його образно-смислового і матеріально-формотворного боків на 

основі різноманітності та інтенсивності застосовуваних у навчальному процесі 

видів художньої діяльності, а також освоєння пов’язаних з цією діяльністю 

знань, умінь і навичок [216, с. 121]. Реалізація цього принципу в підготовці 

майбутніх культурологів означає пріоритетність художньої діяльності, що 
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забезпечує ефективність сприймання мистецтва та художньо-творчих проявів 

студентів. 

Серед специфічних для електронних освітніх ресурсів принципів, які 

втілені в е-посібнику з української культури, вважаємо за необхідне 

підкреслити дію принципу інтерактивності. Він пов’язаний із нелінійним 

(гіпертекстовим) поданням інформаційних відомостей, можливістю 

отримання додаткової інформації у вигляді підказок, керування послідовністю 

та швидкістю їх подання. Ми погоджуємося з думкою Я. Топольник, яка 

відзначає, що ,,принцип інтерактивності є специфічною рисою сучасного 

освітнього процесу, організованого з підтримкою інформаційно-

комунікаційних технологій, він характеризує нове покоління навчальних 

засобів (мультимедійні підручники та посібники, електронні освітні ресурси 

та ін.) та спрямовує здобувачів вищої освіти на самостійний пошук інформації, 

побудову власної траєкторії навчання й наукового пошуку, максимальне 

використання й розвиток особистісного досвіду кожного” [424, с. 227].  

Рівень інтерактивності електронного посібника ,,Українська культура 

кінця ХІХ – початку ХХ століття” є середнім, оскільки мультимедійні 

елементи контенту навчального засобу виступають як ілюстрації, 

неінтерактивні, незмінні об’єкти, при цьому текст, що має основне смислове 

навантаження, наповнений інтерактивними гіперпосиланнями. Наявність 

тестів різного рівня складності підвищує рівень інтерактивності е-посібника, 

дозволяє вести мову про різні навчальні траєкторії. 

Згідно з відомою диференціацією рівнів інтерактивності 

мультимедійних засобів О. Осіна в електронних освітніх ресурсах доцільно 

виокремити чотири рівні: 

 простий (пасивний) рівень інтерактивності при мінімальних діях 

користувачів (гортання сторінок, прокрутка тексту, перехід за 

гіперпосиланням тощо); 
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 обмежений рівень інтерактивності, що вимагає відповідей на 

запитання (тестування); 

 повний рівень інтерактивності, пов’язаний з розширенням способів 

взаємодії (маніпуляції з об’єктами на екрані, розпізнавання мовлення, складна 

навігація тощо); 

 рівень реального часу – робота у віртуальному сережовищі [324, с. 29 

– 30]. 

Відповідно до наведеної класифікації, електронний посібник з історії 

української культури характеризується простим та обмеженим рівнями 

інтерактивності. 

Як навчальний засіб, що забезпечує вивчення курсу ,,Історії української 

культури” циклу професійно зорієнтованих дисциплін фахової підготовки 

майбутніх культурологів, цифровий освітній ресурс втілює низку специфічних 

принципів, зокрема: 

 принцип інтеграції мистецтв, який відповідає сутнісній природі 

дисциплін культурологічного змісту, які завжди інтегрують зміст кількох 

гуманітарних та мистецтвознавчих предметів (історії культури, історії 

мистецтва, філософії, соціології та ін.), потребують залучення матеріалів 

різних видів мистецтв; саме тому мультимедійний контент підручника 

складається із творів літератури і театру, образотворчого мистецтва 

(живопису, скульптури, архітектури), аудіо-фрагментів музичних творів, 

портретних зображень діячів усіх видів мистецтва, які мають відношення до 

історичного етапу розвитку української культури (кінець ХІХ – початок ХХ 

століття) в контексті загальноєвропейського розвитку культури і мистецтва; 

 принцип історизму, відомий як один із загальних методологічних 

принципів наукового пізнання явищ природи, суспільства та мислення, у 

даному випадку стає специфічним, оскільки виходить із самої суті навчальної 

дисципліни; він забезпечує використання історичної синхронності та 

діахронності у викладенні культурологічного й мистецтвознавчого матеріалу; 
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українська культура розглядається в контексті світової культури на 

конкретному етапі історико-культурного буття. 

 мистецтвознавчий принцип – це принцип опори на наукові підходи 

вітчизняного мистецтвознавства, передусім у розумінні специфіки кожного 

виду мистецтва, у визначенні жанрових дефініцій та загальної стильової 

еволюції мистецтва досліджуваного періоду та ін. 

Реалізація названих принципів забезпечує використання цифрового 

освітнього ресурсу ,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття” 

під час аудиторних занять з ,,Історії української культури” (лекційних і 

практичних), а також у самостійній роботі майбутніх культурологів. 

3.3.2. Комплекс цифрових освітніх ресурсів малої форми 

(інтерактивні плакати, презентації, інтелектуальні карти, інфографіка) 

як засіб візуалізації культурологічного контенту  

Серед цифрових освітніх ресурсів, які увійшли до навчально-

методичного забезпечення системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, досить ефективним є 

використання ЦОР малої форми – інтерактивних плакатів, мультимедійних 

презентацій, інтелектуальних карт, засобів інфографіки. Усі ці освітні ресурси 

виконують завдання візуалізації теоретичного матеріалу, унаочнення масивів 

інформаційних даних, створюються на основі широкого застосування 

мультимедійного контенту. 

Використання засобів мультимедіа, як вже доведено науковцями 

(Р. Абдєєв [1], Л. Білоусова [20], Н. Бровка [32], А. Вербицький [44], П. Нортон 

[303], А. Рапуто [366]), має суттєвий вплив на сприйняття інформації. Якщо 

друкований текст як джерело інформації характеризується лінійністю, 

послідовністю, раціональністю і будується на принципах абстрагування змісту 

від дійсності, то цифрові, зокрема мультимедійні засоби передачі інформації 

мають нелінійну структуру. Це сприяє активізації навчання, формуванню 

особистісно орієнтованої навчальної траєкторії. Візуалізація створює наочні 
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образи, які змінюють структуру мислення, що перестає співвідноситися зі 

структурою друкованого лінійного тексту; змінюється і швидкість 

мислительних процесів, покращується запам’ятовування інформаційних 

даних.   

Важливою є думка П. Нортона щодо інтенсифікації розумової діяльності 

учнів завдяки підвищенню проблемності візуальної інформації. Вчений 

вказує, що майже будь-яка форма візуальної інформації містить елементи 

проблемності, розв’язання якої здійснюється на основі аналізу, синтезу, 

узагальнення, згортання й розгортання інформації [303]. Отже, візуалізація 

навчальних відомостей, передусім засобами цифрових технологій, сприяє 

більш інтенсивному опрацюванню матеріалу, пошуку системних зв’язків і 

закономірностей. 

А. Рапуто доведено, що візуальне зображення створюється і 

сприймається на двох ментальних рівнях: континуальному (передача з 

допомогою візуальних образів естетичних переживань і смислів, інформації, 

яка не вербалізується) та дискретному (передача конкретної, вербалізованої 

текстової інформації) [366]. Науковець вказує на певну закономірність: коли 

візуальне зображення наповнюється континуальною (невербальною, 

мультимедійною) інформацією, збільшується вплив естетичних, 

зображальних, художніх засобів, які відходять на другий план при введенні 

лише текстових даних.  

Візуалізація – це процес одержання видимого зображення яких-небудь 

предметів, явищ, процесів, недоступних для безпосереднього спостереження 

[43]; згортання розумових змістів у наочний образ; будучи сприйнятим, образ 

може бути розгорнутий і служити опорою адекватних розумових і практичних 

дій [44]. Більшість вчених відзначають, що використання візуалізації 

забезпечує формування більш цілісного уявлення про поняття, що сприяє 

більш міцному засвоєнню навчального матеріалу і одночасно розвиває 

емоційно-ціннісне відношення до отриманих знань (Н. Бровка [32], 

А. Вербицький [44]). На відміну від вербальної інформації візуальні дані 
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подаються цілісно і зазвичай одномоментно, тобто не потребують часу для 

сприйняття, що дозволяє інтенсифікувати освітній процес за рахунок 

візуалізації знань (Р. Абдєєв [1], Л. Білоусова, Н. Житенєва [20] та ін.). Отже, 

наразі можна засвідчити формування нової культури сприйняття інформації, 

що відбувається переважно у візуальній формі. 

Психологами (В. Поздняков [340], О. Тихомиров [423] та ін.) доведено, 

що використання комп’ютерних (цифрових) технологій у навчальному 

процесі сприяє розвитку певних видів мислення, зокрема наочно-образного, 

наочно-дієвого, творчого, інтуїтивного; формує ,,просторове” бачення, уміння 

здійснювати аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення; розвиває навички 

самостійного подання і вилучення знань [340]. Завдяки використанню 

мультимедійного контенту до процесу сприйняття залучаються різні канали 

(слух, зір), що дозволяє закласти навчальні відомості у довготривалу пам’ять і 

вилучати її будь-яким із сигналів (словом, образом тощо). Як наслідок, 

утворюється оптимальний функціональний стан користувача, що підвищує 

здатність мозку засвоювати інформацію та забезпечує більш повну реалізацію 

потенційних можливостей мозку до навчання. 

Саме тому до навчально-методичного забезпечення системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій увійшли ЦОР малої форми – інтерактивні плакати, 

мультимедійні презентації, інтелектуальні карти, інфографіка як основні 

засоби візуалізації теоретичного матеріалу.  

Надамо стислу характеристику названих цифрових освітніх засобів та 

оглянемо програмне забезпечення для їх створення. 

Інтерактивний плакат, як справедливо вказує Я. Топольник, є 

електронним освітнім засобом нового типу, що забезпечує високий рівень 

задіювання інформаційних каналів сприйняття наочності освітнього процесу. 

Він органічно інтегрується в освітній процес традиційного (аудиторного) та 

дистанційного навчання. У цифрових освітніх ресурсах цього типу інформація 
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представляється не відразу, вона розвертається залежно від дій користувача, 

який управляє нею відповідними кнопками [424].  

Традиційний плакат – це засіб надання інформації з функцією 

демонстрації матеріалу. Отже, інтерактивний плакат – це електронний 

навчальний плакат з інтерактивною навігацією, що вміщує мультимедійний 

контент (графіку, текст, звук, відео, фотоматеріали та ін.). 

П. Ерднієв [482], Г. Селевко [387], В. Штейнберг [474] розглядають 

інтерактивний плакат як укрупнену дидактичну одиницю, дидактичний 

багатовимірний інструмент, коли інформація пред’являється у вигляді так 

званих укрупнених дидактичних одиниць – систем понять, об’єднаних на 

основі їх смислових, логічних зв’язків і утворюють одиницю інформації, що 

засвоюється цілісно. Використовуючи інтерактивний плакат, учні отримують 

індивідуальний темп навчання, можуть порівнювати протилежні поняття, 

розглядаючи їх одночасно; зіставляти родинні та аналогічні поняття; 

зіставляти етапи роботи над вправою, способи вирішення і т.д. 

Особливості інтерактивних плакатів: 

 висока інтерактивність; 

 простота у використанні: інтерактивний плакат не вимагає 

інсталяцій, має простий і зрозумілий інтерфейс; 

 високий ступінь візуалізації матеріалу завдяки використанню будь-

яких мультимедіа середовищ; 

 можливості реалізувати форми групової та індивідуальної роботи у 

аудиторії, використовуючи відповідне обладнання (інтерактивна дошка, 

демонстраційний екран, персональний комп’ютер тощо); 

 можливості використання на будь-якому етапі заняття (лекційного, 

практичного) завдяки групуванню навчального матеріалу на плакаті у вигляді 

логічно завершених окремих фрагментів [424, с. 373]. 

Інтернет-сервіси для створення інтерактивних плакатів: 

Glogster (http://edu.glogster.com) – один із найпотужніших сервісів 

(платний), що дозволяє легко створювати глоги (glogs) або графічні блоги 

http://edu.glogster.com/
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(graphical blogs), залучаючи через гіперпосилання будь-який мультимедійний 

контент. Сервіс пропонує користувачам численні шаблони різноманітної 

тематики. 

Cacoo (https://cacoo.com/) – безкоштовний інтернет-сервіс, особливістю 

якого є надання можливості працювати онлайн в групі. З допомогою 

численних шаблонів та автофігур користувачі можуть створювати 

інтерактивні плакати з гіперпосиланнями й мультимедійним наповненням.  

Thinglink (http://www.thinglink.com/) – сервіс, що має обмежені умови 

безкоштовного користування. Інтерактивний плакат в сервісі Thinglink 

створюється на основі додавання міток з текстовими підказками, посиланнями 

на відео, музику або зображення. Він легко редагується та вбудовується в блог 

або сайт, маючи код для вставки. 

Наведемо зразок інтерактивного плакату, розробленого в межах 

реалізації проєкту ,,Етапи розвитку української духовної музики” в 

середовищі Padlet (рис. 3.13) та описаного в статті [608] як приклад 

можливостей унаочнення інформаційних даних, використовуючи 

мультимедійний контент (аудіо- та відео-фрагменти музики, ілюстрації, 

фотоматеріали, репродукції, фрагменти кінофільмів тощо). 

 
 

Рис. 3.13 Інтерактивний плакат ,,Етапи розвитку української духовної 

музики” (https://padlet.com/lusjamuz64/as86d9vlzw9x) 

 

https://cacoo.com/
http://www.thinglink.com/
https://padlet.com/lusjamuz64/as86d9vlzw9x
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До розроблення інтерактивних плакатів можна залучати й сервіси 

презентацій PowerPoint із пакета MicrosoftOffice та Prezi (https://prezi.com). 

Для візуалізації інформації призначена й інтелектуальна карта (mind 

maps), карта знань, ментальна карта. 

Автор методики створення інтелектуальних карт Т. Бьюзен (T. Buzan), 

визначив основні принципи їх побудови: концентрація уваги на центральному 

образі; інтенсивне використання графічних образів; робота як мінімум з 

трьома і більше кольорами; об’ємне зображення (передусім за рахунок 

опуклих букв і псевдотривимірної графіки); часте варіювання розмірів букв 

(шрифтів), товщини ліній і масштабу графіки; використання стрілок для 

підкреслення зв’язків між елементами карти; кодування інформації та винахід 

абревіатур; строгий принцип „одне ключове слово на кожну лінію”; 

використання ключових слів над асоціативними лініями; використання 

номерної послідовності у викладі думок [38, с. 14]. 

Ключовою особливістю інтелектуальної карти є використання 

асоціативних зв’язків, реалізація принципу ієрархічності мислення, що 

характерно для людського мислення і пам’яті та дозволяє пов’язати окремі 

елементи в певну цілісність. При створенні інтелектуальної карти, як 

зазначають науковці (Е. Бруннер [33], Т. Бьюзен [38], А. Гордєєва [114] та ін.), 

активізується робота обох півкуль мозку, тобто як образне, асоціативне, так і 

логічне, аналітичне мислення. Активно працюють також пам’ять, уява, увага, 

сприйняття, емоції тощо.  

Серед найпопулярніших інтернет-сервісів для складання 

інтелектуальних карт доцільно вказати наступні: 

Freemind – безкоштовний ресурс, який працює на будь-якій платформі, 

що підтримує Java, має весь необхідний набір функцій для створення якісних 

mind maps. Недоліками програми є дещо „застарілий” дизайн та необхідність 

її завантаження та інсталяції. 

Сoogle (www.coggle.it) – онлайн додаток для створення інтелектуальних 

карт, у якому передбачено безкоштовний тарифний план (цінова політика на 

https://prezi.com/
http://www.coggle.it/
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платну підписку та розширені можливості досить демократична). Mind map, 

створені в програмі Coggle, можуть експортуватися в форматі PNG або PDF. 

Сервіс підтримує спільну роботу над проектами. 

Xmind (www.xmind.net) – одна з найпопулярніших крос-платформенних 

програм для складання ментальних карт, працює на платформах Windows / 

Mac / Linux, має кілька версій: безкоштовна з урізаними можливостями і 

платна з розширеним функціоналом. До переваг програми належать: стильний 

дизайн, яскраве оформлення, великий вибір стилів, ліній, кольорів, піктограм 

та форм, велика кількість шаблонів, фішбоун, бізнес-плани, SWOT-аналіз 

тощо. 

MindMeister (www.mindmeister.com) – додаток зі зручним інтерфейсом, 

широким функціоналом (різні стилі і кольори блоків, зміна кольору тексту і 

його накреслення) у безкоштовній версії. 

BubblUs (www.bubbl.us) – дозволяє скласти прості mind map і 

експортувати їх в форматі зображень. 

MindMup 2 (www.mindmup.com) – онлайн-сервіс інтелектуальних карт, 

що має усі основні можливості для створення якісного дизайну, просте 

управління, безкоштовний експорт в PDF.  

iMindMap (www.imindmap.com) – сервіс від автора методики побудови 

ментальних карт Т. Бьюзена. Сервіс платний, він надає широкі можливості для 

створення креативних інтелектуальних карт, пропонує декілька режимів 

(фіксація думок та ідей, мозковий штурм та ін.), з інтелект-карти можна 

зробити анімовану тривимірну презентацію. 

Відзначимо, що у вітчизняній вищій школі спосіб застосування цих 

інтелектуальних карт має назву „метод концептуальних карт” (Л. Карпинська 

[180]). Концептуальна карта як різновид інтелектуальної пов’язана з 

опрацюванням певного поняття, вона дозволяє осмислити асоціативне коло в 

більш широкому (навіть, філософському) вимірі. 

Технологію Russian mindmaps (російських інтелект-карт) як технологію 

розвитку ефективного логічного мислення, уяви й зорової пам’яті створено 

http://www.xmind.net/
http://www.mindmeister.com/
http://www.bubbl.us/
http://www.mindmup.com/
http://www.imindmap.com/
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О. Васильєвою та В. Васильєвим [53]. Russian mindmaps включають 8 видів 

інтелект-карт, які застосовуються не лише в педагогіці, а й у психології, 

бізнес-консультуванні, менеджменті, маркетингу та інших сферах. 

Наведемо зразок інтелектуальної карти до лекції на тему ,,Цифрова 

культура як феномен інформаційного суспільства” з використанням 

мультимедійного контенту, зроблену в середовищі Сoogle (Рис. 3.14). 

 
 

Рис. 3. 14. . Інтелектуальна карта (сервіс Сoogle) 

 

Інформаційна графіка або інфографіка (Information Graphics; 

Infographics) – це графічне візуальне подання інформації, даних або знань, 

призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації. 

Інфографіка покращує сприйняття інформації, використовуючи графічні 

матеріали для того, щоб підвищити можливості зорової системи людини 

бачити моделі і тенденції. Процес створення інфографіки можна розглядати як 

візуалізацію даних, створення інформаційних схем та моделей подання 

інформації. 

В інфографіці широко використовується візуалізація даних у вигляді 5 

основних типів візуалізаційних категорій: 

 часові ряди (ряд оцінок через певний час), до яких належать різні 

види діаграм та графіків;  
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 розподіл імовірностей (гістограми, „box-and-whisker” діаграми, які 

передають статистичні особливості, такі як середнє значення, медіана та 

викид, „stem-and-leaf” діаграми); 

 карти й картограми; 

 ієрархія (ланкові схеми, суміжні і корпусні діаграми, що ефективно 

передають ієрархічні дані); 

 мережа (спрямований силовий макет, півколові діаграми і матричні 

відображення). 

Серед сервісів для створення інфографіки: Piktochart 

(https://piktochart.com/), що дозволяє трансформувати інформацію в візуальні 

історії; Visual.ly (https://visual.ly/) – безкоштовний та легкий у використанні 

сервіс інфографіки; Many Eyes (https://www.ibm.com/analytics) – сервіс для 

створення онлайн візуалізацій, що професійно перетворює інформацію з 

текстової у візуальну та ін. 

Наведемо зразок інфографіки, розробленої для унаочнення поняття 

цифрова грамотність (за Д. Белшоу) до лекції ,,Цифрова культура як феномен 

сучасного інформаційного суспільства” (Рис. 3. 15). 

 

 
 

Рис. 3. 15. Унаочнення тлумачення поняття цифрової грамотності 

засобами інфографіки 

https://piktochart.com/
https://visual.ly/
https://www.ibm.com/analytics
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Мультимедійна презентація – це одна форма подання наукової 

інформації, яка дозволяє унаочнити теоретичні дані, структурувати й 

класифікувати текстовий матеріал. Однією з головних характеристик 

презентації є її мультимедійність, тобто використання різних видів 

інформаційних даних. 

Наразі з метою представлення результатів педагогічного експерименту 

широко використовуються мультимедійні комп’ютерні презентації, створені 

за допомогою спеціальних програм. Однією з таких програм є Microsoft Office 

PowerPoint.  

Презентація, створена за допомогою Microsoft PowerPoint, – це набір 

слайдів, що зберігаються у файлі спеціального формату. Слайд може містити 

текст, графічні об’єкти (фотографії, таблиці, рисунки, діаграми, відеозаписи), 

звук, анімацію, елементи керування (кнопки, гіперпосилання). Презентацію 

можна демонструвати на екрані монітора або за допомогою мультимедійного 

комплексу (комп’ютер, проектор, аудіообладнання, екран чи інтерактивна 

дошка).  

Ідея створення PowerPoint з’явилася у 1980-ті роки в студента 

університету Берклі Б. Гаскінса (B. Gaskins), який вирішив провести 

революцію в дизайні та створенні презентаційних матеріалів, зважаючи на 

наближення часів графічних інтерфейсів. 1984 року Б. Гаскінс разом із 

Д. Остіном (D. Austin) створили програму Presenter, пізніше змінивши її назву 

на PowerPoint. Перша версія програми PowerPoint 1.0 (1987 р.) була чорно-

білою та створювалася для Apple Macintosh. З 1990 року PowerPoint став 

стандартом в наборі програм Microsoft Office. З того часу цей продукт став 

найпоширенішою у всьому світі програмою для створення презентацій 

[5, 162]. 

PowerPoint має наступні функціональні можливості: 

 дозволяє планувати, створювати й демонструвати презентацію; 
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 містить набір шаблонів презентацій, які додаються у кожній 

оновленій версії програми; 

 надає можливість вибору готового стилю оформлення презентації; 

 має вбудовані засоби побудови таблиць, графіків і діаграм; 

 підтримує додавання мультимедійного контенту (формул, 

електронних таблиць, графічних зображень, а також звуку і відео через OLE 

2.0); 

 має хорошу інтеграцію з іншими додатками Microsoft, дозволяє 

перетворити презентацію в документ Word; 

 підтримує Visual Basic for Application; 

 володіє спектром можливостей технології ActiveX, який дозволяє 

керувати віддаленою презентацією в мережевому режимі по локальній мережі 

або в Internet; 

 підтримує гіпертекстові зв’язки, дозволяє зберігати презентації у 

вигляді Web-сторінок; 

 може виводити на друк (в кольорі, відтінках сірого або в чорно-

білому режимі без сірого) всю презентацію – слайди, структуру, сторінки 

нотаток та роздаткові матеріали, а також зазначені слайди, сторінки нотаток, 

видачі і сторінки структури; 

 має безліч способів розсилки презентацій, включаючи розсилку 

електронних і екранних версій, роздруківку на папері тощо. 

Переваги PowerPoint: 

 можливість оперативного внесення змін; 

 перевірка орфографії тексту в ході його набору; 

 можливість регулювання темпу демонстрації презентації, установки 

інтервалів показу слайдів; 

 можливість використання ефектних переходів (анімації) і звукового 

супроводу; 
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 представлення презентації у кольорі, у відтінках сірої шкали або в 

чорно-білому вигляді; 

 можливість оформлення презентації спеціально для Web, 

збереження її в одному з Web-сумісних форматів, такому як HTML; 

 підтримка відтворення анімованих малюнків GIF, що дозволяють 

зробити презентації більш живими; 

 можливість введення тексту презентації на всіх європейських та 

деяких інших мовах; 

 використання колекції кліпів, можливість додавання будь-якого 

мультимедійного контенту 

 можливість пересилки презентації електронною поштою; 

 можливість запуску презентації в автономному режимі. 

Основним об’єктом PowerPoint є слайд, який може вміщувати об’єкти, 

створені в середовищі PowerPoint та інших середовищах. 

Презентація надає можливість викладачу виявити творчість, 

індивідуальність, уникнути формального підходу до проведення занять. 

Завдяки використанню мультимедійної презентації в учнів / студентів 

спостерігається: концентрація уваги, включення всіх видів пам’яті: зорової, 

слухової, моторної, асоціативної; більш швидке й глибоке сприйняття 

матеріалу; підвищення інтересу до вивчення предмета; зростання мотивації до 

навчання. 

Етапи підготовки мультимедійної навчальної презентації: 

 планування: визначення призначення презентації і цільової 

аудиторії; 

 проектування: складання сценарію реалізації інформації; визначення 

змісту кожного слайду і їх послідовності; розробка дизайну; 

 інформаційне наповнення: структурування і відбір тексту для 

слайдів, підготовка мультимедійного контенту (сканування малюнків, 
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редагування зображень, „нарізка” відео та аудіофрагментів; підготовка 

мовного чи музичного супроводу (у разі необхідності); 

 створення: наповнення слайдів підготовленим текстовим та 

ілюстративним матеріалом; створення дизайну слайдів; 

 налаштування: настроювання анімаційних ефектів, керуючих 

кнопок; встановлення гіперпосилань на елементи для виходу в Інтернет і 

поєднання зовнішніх програм; введення музичного супроводу (в разі 

необхідності); 

 тестування: проведення тестової перевірки готової презентації, а 

саме виправлення помилок у тексті й ілюстраціях; узгодження анімаційних 

ефектів; перевірка гіперпосилань;  

 друкування (за необхідністю); 

 використання: демонстрація презентації під час освітнього процесу 

(на лекційних, практичних заняттях, введення презентації у дистанційний курс 

та ін.); 

 удосконалення: внесення змін до сценарію, навігаційної схеми, 

змістового контенту [104; 273; 285]. 

Процес створення мультимедійної презентації вимагає використання 

додаткового програмного забезпечення для роботи з різними видами 

інформації. У таблиці 3.1 подані найпопулярніші програми, які дозволяють 

обробляти та змінювати різноманітну інформацію для подальшого її 

включення в презентацію. 

Таблиця 3.1 

Додаткове програмне забезпечення для створення мультимедійних 

презентацій 

 

Вид інформації Програми 

Зображення (графіка) Microsoft Paint, CorelDRAW, Photo Editor, 

Adobe Photoshop, Picasa, GIMP 

Звук Microsoft Windows Media Player, Audacity, Audio 

Editor Pro, Create Ringtone, Adobe Audition 

Відео  XMedia Recode, Windows Movie Maker, Sony 

Vegas Pro, Movavi, Avidemux 
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Наведемо зразок слайду з мультимедійним контентом, зробленого в 

програмі Power Point (Рис. 3. 16) 

 
 

Рис. 3. 16. Зразок слайду з мультимедійним контентом  

(програма Power Point) 

 

PowerPoint – не єдина програма для створення презентацій на етапі 

інтерпретації та представлення експериментальних даних педагогічного 

дослідження. Широкі можливості для унаочнення матеріалу пропонують такі 

сервіси, як-от: 

Open Office Impress – програма підготовки презентацій у складі Apache 

OpenOffice (http://www.openoffice.org/), відкритого офісного пакету, який 

використовує стандартний відкритий формат документів OpenDocument. 

Open Office Impress здатний створювати PDF файли з презентацій, а крім 

того, експортувати їх у формат Macromedia Flash (SWF), що дає можливість 

проглядати їх на будь-якому комп’ютері з інстальованим Flash-програвачем. 

Може показувати, редагувати і зберігати файли в декількох форматах, 

включаючи формат .ppt, використовуваний в Microsoft PowerPoint.  

http://www.openoffice.org/
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Користувачі OpenOffice.org Impress можуть встановити Open Clip Art 

Library, яка містить велику галерею зображень для використання в 

презентаціях і малюнках. 

Prezi (Prezi.com) – це веб-сервіс, за допомогою якого можна створити 

інтерактивні мультимедійні презентації з нелінійної структурою. Сервіс для 

створення презентацій Prezi.com пропонує велику кількість можливостей для 

візуалізації презентацій, з використанням відеоматеріалів, графіки та ін. 

Робота веб-сервісу Prezi.com заснована на технології масштабування 

(наближення і віддалення об’єктів). На відміну від „класичної” презентації, 

виконаної в Microsoft PowerPoint або Open Office Impress, де презентація 

розбита на слайди, в Prezi основні ефекти пов’язані не з переходом від слайда 

до слайда, а зі збільшенням окремих частин цього ж слайда. 

Мова інтерфейсу сервісу англійська. Текст в презентаціях може бути на 

будь-якій мові, в тому числі й українською. 

Вважається, що Prezi більше підходить не для „щоденного” 

використання в освітньому процесі, а для виступів з доповідями, презентації 

результатів наукового дослідження на конференціях, на захисті дисертації 

тощо. 

AppleKeynote – вважається однією із ключових альтернатив PowerPoint. 

Головна відмінність – простота використання Apple („ease of use”) з 

різноманітним дизайном шаблонів слайдів і графічних елементів, які 

розробляли найкращі дизайнери Apple. Програма має синхронізацію з усіма 

Apple-девайсами користувача: створювана на одному пристрої презентація 

автоматично з’являється на всіх інших. Серед недоліків відзначимо 

можливість її використання лише користувачами техніки Apple (Mac, iPad, 

iPhone, iPod). 

Haiku Deck – сервіс, що дозволяє створювати елегантні і мінімалістичні 

презентації. Попри свою простоту, Haiku Deck має усі необхідні функції і 

величезну бібліотеку шаблонів, картинок і графіків. 
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Програма спирається на принципи дзен-презентацій, які сформулював 

відомий зарубіжний експерт Г. Рейнольдс (H. Reynolds) [369]: мінімум 

інформації на слайді, одна ідея на слайд і один засіб візуалізації (зображення, 

діаграма або схема) в її підтримку. 

Slides – один із нових сучасних сервісів для створення презентацій, 

орієнтований на цифрове середовище. Всі презентації створюються в HTML, 

читаються з будь-яких пристроїв, програма дозволяє вставляти практично 

будь-який контент з Інтернету. Управляти презентацією можна з будь-якого 

пристрою або завантажити оффлайн-версію презентацію, синхронізувавши 

аккаунт з Dropbox. Slides дозволяє створювати нелінійні презентації, зручну 

для кожного виступу навігацію. 

Projeqt – сервіс, схожий на Slides адаптованістю в цифрове середовище 

й використання контенту з Інтернету. У Projeqt є можливість залучення 

практично будь-якого інтерактивного елемента із мережі, навіть живої RSS-

стрічки, карти з Google, онлайн-опитування, відео з Youtube або музики з 

SoundCloud. Як і Slides, програма дозволяє створювати „багатошарові” 

презентації з навігацією в будь-який бік. Переглядати і, що найголовніше, 

редагувати презентацію можна з будь-якого сучасного пристрою з виходом в 

інтернет. 

Інтерфейс програми досить простий, розібратися в ньому не складає 

труднощів. Серед переваг: імпортування PowerPoint і PDF-файлів, що дуже 

зручно, а також вставка презентації куди завгодно в інтернеті. 

Сервіс Projeqt абсолютно безкоштовний і використовується дуже 

широко в освітніх цілях і виступах на конференціях. 

Отже, майбутні культурологи мають опанувати засоби унаочнення й 

структуризації інформаційних даних (мультимедійні презентації, інтерактивні 

плакати, інтелектуальні карти, засоби інфографіки) для використання в 

подальшій професійній діяльності, для подання культурологічної та 

мистецької інформації у різних формах: текстовій, графічній, табличній, у 

вигляді макетів, програм тощо. Цифрові технології, спеціальні програмні 
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засоби, переважна більшість яких це веб-ресурси, надають сучасній наочності 

нового рівня естетичності й технологічності. 

Вимоги до мультимедійного контенту цифрових освітніх ресурсів 

,,малої форми”: 

 зміст і об’єм мультимедійного контенту повинні відповідати 

пізнавальним можливостям студентів, враховувати їх інтелектуальну 

підготовку та вікові особливості; 

 при редагуванні візуального мультимедійного матеріалу слід 

уникати дальніх планів, дрібних деталей, занадто яскравих кольорів; має 

значення і фонова кольорова гама слайдів (шаблонів інтерактивних плакатів), 

і колір тексту; 

 музичний контент, відібраний як ілюстративний матеріал, може 

використовуватися як фон для всієї презентації або як окремі фрагменти. У 

першому випадку слід контролювати гучність фонової музики, щоб вона не 

відволікала від сприйняття основної текстової чи візуальної інформації. У 

другому – для редагування (,,обрізання”) музичних фрагментів слід 

користуватися онлайн-сервісами, звертаючи увагу на завершеність музичних 

фраз, відсутність обривів слів (якщо музика з текстом), тобто смислову 

завершеність матеріалу. У будь-якому випадку слід добирати якісне звучання 

музики; 

 не варто перенавантажувати цифрові освітні ресурси анімацією та 

різноманітними спецефектами, це заважає сприйманню мультимедійного 

матеріалу. 

3.3.3. Уведення спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти” до підготовки майбутніх культурологів 

Використання цифрових освітніх ресурсів у процесі університетської 

культурологічної освіти має бути забезпеченим сформованою інформаційно-

комунікаційною складовою професійної компетентності майбутніх фахівців. 

Для цього у практику підготовки майбутніх культурологів було впроваджено 
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спецкурс ,,Цифрові технології сучасної культурологічної освіти”, який надав 

можливість студентам набути знань з різних аспектів використання цифрових 

технологій у сфері культури, мистецтва й мистецької освіти, відпрацювати 

уміння й навички їх застосування в навчальному процесі й подальшій 

професійній діяльності.  

Актуальність уведення спецкурсу до професійної підготовки 

культурологів не викликає сумнівів, оскільки наразі у вищій школі активно 

впроваджуються дисципліни, які забезпечують успішне застосування 

інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. 

В системі сучасної культурологічної освіти, як довів аналіз чинних 

освітніх програм спеціальності 034 Культурологія вітчизняних закладів вищої 

освіти, практично відсутні дисципліни, пов’язані із використанням ІК-

технологій, які, на нашу думку доцільно вводити як вибіркові компоненти 

освітньої програми. До поодиноких виключень належить бакалаврська освітня 

програма ,,Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проектів”, яку 

пропонує для майбутніх культурологів Харківський національний університет 

ім. Каразіна; програмою передбачено вивчення історії та теорії візуальної 

культури, а також опанування можливостей інформаційно-комунікаційні 

технології для забезпечення культурних комунікацій. Питання цифровізації 

культури так чи інакше розглядаються в курсі ,,Мистецтво медіакультури в 

світовому художньому просторі” магістерської освітньої програми ,,Музична 

культурологія” Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського. Комплексне професійне застосування комп’ютерних 

(цифрових) технологій передбачають лише бакалаврська та магістерська 

освітні програми з культурології Острозької академії з вибірковим блоком 

,,Кіберкультура”, згідно з якою студенти можуть опанувати дисципліни  

,,Кіберетика”, ,,Комп’ютерна графіка та проектування”, ,,Філософія 

віртуальності”, ,,Відеогра: критична теорія геймплею сучасності”, 

,,Кіберкультура”, ,,Естетика віртуального простору” (на бакалаврському рівні) 

та ,,Відеогра: критична теорія культурного геймплею сучасності”, ,,Нові 



315 

 

медіа”, ,,Кіберкультура” (на магістерському рівні). Крім того, до плану 

підготовки бакалаврів культурології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка введено курс ,,Сучасні інформаційні технології у сфері 

культури та теорія і практика медіакультури”, а також вибіркова дисципліна 

,,Сучасні мультимедійні технології”. 

Отже, обов’язковими та вибірковими компонентами освітніх програм зі 

спеціальності 034 Культурологія практично не передбачено вивчення 

теоретичних і практичних аспектів використання інформаційно-

комунікаційних (цифрових) технологій. Проте, створення і запровадження 

нових курсів, зорієнтованих на оволодіння майбутніми культурологами 

сучасними цифровими технологіями, є вимогою часу. Саме для забезпечення 

підготовки майбутніх фахівців культурології до використання цифрових 

технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів у професійній діяльності, а 

також формування теоретичних знань та навичок практичного застосування 

електронних (мультимедійних) навчальних засобів із культурології та різних 

видів мистецтва в школі та закладах вищої освіти було створено спецкурс 

,,Цифрові технології сучасної культурологічної освіти”.  

Висвітлимо структуру спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти”, змістове наповнення його лекційних та практичних 

занять, завдань для самостійної роботи студентів. 

Спецкурс ,,Цифрові технології сучасної культурологічної освіти” 

пропонується для майбутніх культурологів на бакалаврському рівні вищої 

освіти. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. Курс завершується заліком. 

Основними завданнями вивчення дисципліни ,,Цифрові технології 

сучасної культурологічної освіти” є:  

 надання студентам необхідної науково-методичної інформації для 

систематизації та поглиблення знання методики викладання культурологічних 

дисциплін, поглиблення загальнотеоретичних і методичних знань з 

використання цифрових технологій у майбутній професійній діяльності; 
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 озброєння майбутніх культурологів знаннями про можливості 

цифрової (мультимедійної) підтримки дисциплін культурологічного циклу; 

 удосконалення умінь і навичок майбутніх культурологів 

користування комп’ютерною технікою та цифровими освітніми ресурсами, 

раціонального їх застосування в майбутній професійній діяльності; 

 формування вмінь використовувати програмне забезпечення для 

підготовки та проведення уроків / занять культурологічного та мистецького 

циклу, виховних заходів у школі та ЗВО;  

 формування навичок відбору та створення власних цифрових 

освітніх ресурсів до уроків / занять культурологічного та мистецького циклу, 

виховних заходів у школі та ЗВО; 

 розвиток навичок пошуку та відбору інформації в глобальній мережі 

Інтернет, вміння ефективно працювати в цифровому освітньому середовищі.  

За результатами вивчення спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти” у студентів повинні бути сформовані загальні та 

спеціальні компетентності.  

Загальні компетентності співвідносяться із ключовими, визначеними 

Європейськими еталонними рамками (Key Competences for LifeLong Learning 

[541; 582]), та адаптованими в Законі України ,,Про освіту” [355], проєкті 

Державного стандарту базової середньої освіти [271], інших документах. 

Серед них: 

 культурна компетентність (Cultural Awareness and Expression): 

здатність до набуття знань про особливості національної та загальнолюдської 

культури, духовно-моральні основи життя людини й людства, окремих 

народів; культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ і 

традицій, усвідомлення ролі культури та мистецтва в житті людини, їх впливу 

на світ; культурологічне й загальнолюдське розуміння світу; здатність до 

розуміння й пошанування творчого способу вираження та передачі ідей та 
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смислів в різних культурах і через різні види мистецтва й інші культурні 

форми [271]; 

 цифрова компетентність (Digital Competence): впевнене та критичне 

використання цифрових технологій; здатність умілої роботи з інформацією, 

вибудовування послідовності вирішення проблеми, використання 

програмного забезпечення, мережевих ресурсів для проведення аналізу і 

пошуку розв’язання обраних проблем, підтримання контактів та підвищення 

професійного рівня; готовність до практичного застосування навичок, 

необхідних для створення нових знань (навичок, що забезпечують 

комунікацію, співпрацю, експериментування, критичне мислення, творчість), 

умінь розробляти навчальні посібники і заняття з використанням цифрових 

технологій, застосовувати інновації, забезпечені засобами ІКТ; 

 комунікативна компетентність (Communicating Competence): 

здатність до набуття знань необхідних мов (рідної та іноземних), способів 

взаємодії з оточуючими й окремими людьми та подіями, навички роботи у 

групі, відігравання різних соціальних ролей у колективі; спроможність 

презентувати себе, поставити запитання, вести дискусію та ін.; вміння 

вступати в комунікацію (спілкування), бути зрозумілим, спілкуватися без 

обмежень; творчо взаємодіяти на мовному рівні у всіх соціальних та 

культурних контекстах; під час навчання та професійної підготовки на роботі, 

вдома та на дозвіллі 

 навчання впродовж життя: здатність до визначення власних потреб 

у плані розвитку компетентностей, застосування різних способів розвитку 

компетентностей, пошуку можливостей для навчання й розвитку, 

спроможність вчитися й працювати як у колективі, так і самостійно, 

організовувати своє навчання, оцінювати його й ділитися його результатами з 

іншими [271]; здатність до духовного й інтелектуального саморозвитку, 

емоційної саморегуляції та самопідтримки; готовність до безперервного 
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самопізнання, розвитку необхідних сучасній людині особистісних якостей, 

формування психологічної грамотності, культури мислення та поведінки. 

Спеціальні компетентності, що мають бути сформовані за результатами 

вивчення спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної культурологічної освіти”: 

 компетентність у галузі цифрових (мультимедійних) технологій: 

здатність до опанування знань наявного електронного контенту навчання 

культурологічних та мистецьких дисциплін у ЗВО та готовність до їх 

застосування на практиці; сформовані навички аналізу наявних 

мультимедійних навчальних засобів; розвинені уміння й навички роботи з 

програмним забезпеченням для роботи з електронним контентом з різних 

видів мистецтва та культурологічних дисциплін; готовність до самостійного 

створення електронних освітніх ресурсів; 

 предметно-мистецька компетентність: здатність до розуміння 

художньої мови різних видів мистецтва, розвинені навички художнього 

сприймання, володіння навичками аналізу та інтерпретації творів мистецтва;  

 методична компетентність: готовність до викладання дисциплін 

культурологічного циклу в школі (,,Художня культура”, інтегрований курс 

“Мистецтво”) та ЗВО (,,Культурологія”, ,,Історія української культури”, 

,,Організація культурно-дозвіллєвої діяльності” та ін.) з використанням 

електронних (цифрових) освітніх ресурсів. 

Вивчення спецкурсу передбачає досягнення певних результатів 

навчання: 

 знання основних тенденцій інформатизації освіти, особливостей 

розвитку сучасної цифрової культури в інформаційному суспільстві; 

компонентів та технічних характеристик наявних цифрових засобів навчання 

з культурології, культури та різних видів мистецтва; основних способів 

використання цифрових технологій на уроках / заняттях культурологічного та 

мистецького циклу в середній школі та ЗВО; вимоги до створення цифрових 

освітніх ресурсів культурологічної тематики. 
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 вміння ефективно працювати з основними програмними пакетами 

Windows 2010 (Power Point, Movie Maker, Microsoft Paint), сервісами Google, 

програмами для обробки звукових та відеофрагментів (Nero Wave Editor, Nero 

Vision), графічними редакторами Paint, GIMP, Photo Pos Pro та ін. для 

забезпечення цифрового мультимедійного супроводу уроків / занять 

культурологічного та мистецького циклу в середній школі та ЗВО; 

раціонально використовувати мережу Інтернет, добирати та створювати за 

допомогою цифрових технологій програмні навчальні засоби 

культурологічного змісту, добирати та аналізувати наявні мультимедійні 

освітні ресурси культурологічного змісту, запускати та встановлювати 

мультимедійні програми, раціонально застосовувати цифрові освітні ресурси 

в професійній діяльності фахівців культурології. 

Пропонований курс поряд із традиційними лекційними та практичними 

заняттями передбачає застосування дистанційних форм навчання, зокрема 

роботу в Google Classroom. 

Курс ,,Цифрові технології сучасної культурологічної освіти” 

ґрунтується на міждисциплінарних знаннях, уміннях і навичках студентів із 

дидактики, психології, теорії та історії культури, культурології, теорії та 

історії мистецтва, викладання інтегрованого курсу ,,Мистецтво” та 

,,Художньої культури” в школі, інформаційних технологій і технічних засобів 

навчання. 

У змісті курсу – п’ять тем: 

1. Теоретичні засади використання цифрових технологій у 

культурологічній освіті. Можливості цифрових технологій в представленні 

інформації з культурологічних дисциплін.  

2. Цифрова культура як сучасний феномен. Цифрова грамотність та 

цифрова компетентність. 

3. Цифрові навчальні засоби з культурологічних та мистецьких 

дисциплін: визначення, класифікація. Огляд цифрових освітніх ресурсів 

різних типів. 



320 

 

4. Вимоги до цифрового мультимедійного контенту вивчення 

дисциплін культурологічного та мистецького змісту в середній та вищій 

школі. 

5. Методика використання цифрових технологій у культурологічній 

освіті.  

Складовими курсу є надання теоретичних відомостей, практичні 

заняття, самостійна робота студентів, контроль і оцінювання.  

Теоретична частина має на меті надання студентам необхідної наукової 

та науково-методичної інформації з питань цифрової культури як феномену 

сучасного інформаційного суспільства, цифрової грамотності та цифрової 

компетентності як базових в системі навичок і компетентностей ХХІ століття; 

узагальнення, систематизації та поглиблення знання методик викладання 

предметів культурологічного та мистецького циклу в школі (,,Художня 

культура”, інтегрований курс “Мистецтво”) та ЗВО (,,Культурологія”, ,,Історія 

української культури”, ,,Організація культурно-дозвіллєвої діяльності” та ін.). 

Майбутні культурологи знайомляться з цифровими освітніми ресурсами та 

комп’ютерними програмами, які забезпечують успішну реалізацію освітнього 

процесу: програмами для обробки звукових та відеофрагментів (Nero Wave 

Editor, Nero Vision), графічними редакторами Paint, GIMP, Photo Pos Pro, 

програмою Windows Movie Maker. Студенти вивчають основні групи 

цифрових освітніх ресурсів з культурології та різних видів мистецтва, серед 

яких: 

 цифрові підручники і посібники для вищої культурологічної та 

мистецької освіти;  

 інформаційно-довідкові електронні видання з культурології та 

різних видів мистецтва (енциклопедії, галереї, віртуальні екскурсії);  

 навчально-розвивальні та ігрові цифрові ресурси для забезпечення 

уроків художньої культури та мистецтва в школі. 
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Теоретична частина спецкурсу також містить методичні поради до 

створення цифрових освітніх ресурсів для забезпечення професійної 

діяльності майбутніх культурологів, вимоги до змісту і структури ЦОР.  

До змісту практичних занять в курсі ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти” включено аналіз наявних цифрових освітніх ресурсів 

для професійної діяльності майбутніх культурологів, створення власних 

електронних навчальних засобів, виконання творчих проєктів. 

Кожне практичне заняття складається із теоретичного блока, яким 

передбачено обговорення актуальних питань на основі аналізу 

запропонованих наукових джерел та інтернет-ресурсів, блока практичних 

завдань, які виконуються на занятті, та завдань для самостійного 

опрацювання. 

Наведемо приклад. 

Практичне заняття. Тема: Вимоги до цифрового мультимедійного 

контенту вивчення дисциплін культурологічного та мистецького змісту в 

середній та вищій школі. Робота в редакторі презентацій Power Point. 

Мета:  

 сформувати уміння аналізу наявних цифрових освітніх ресурсів та 

конструювання власних ЦОР; 

 ознайомити з можливостями конструювання ресурсів з 

використанням сервісів мережі Інтернет; 

 ознайомити студентів з можливостями редактора презентацій Power 

Point та сформувати уміння створювати, редагувати презентації в середовищі 

Power Point; 

 сформувати уявлення про етапи розробки та вимоги до презентацій, 

розглянути структуру презентації та елементи дизайну; 

 сформувати навички створення презентації з графікою, анімацією та 

іншими мультимедійними елементами; 
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 сформувати прийоми створення презентацій на основі шаблону та 

ефективної демонстрації створеної презентації, що відповідають сучасним 

вимогам; 

 ознайомити студентів з можливостями запису відео з екрану, 

програмами для створення відеолекцій та відеоуроків (iSpring Free Cam, 

FastStone Capture, Ashampoo Snap, UVScreenCamera, Fraps CamStudio та ін.) 

 сформувати навички створення цифрових освітніх ресурсів. 

Навчальний час: 2 години 

Обладнання: персональний комп’ютер, під’єднання до мережі Інтернет. 

Список рекомендованої літератури (додається). 

План заняття 

I. Теоретичний блок 

Проаналізувати рекомендовані наукові та методичні джерела й 

відповісти на питання: 

1. Схарактеризуйте поняття засобів навчання в сучасній освіті, зверніть 

увагу на оновлення понятійного апарату. 

2. Як сучасна наука визначає поняття ,,електронний освітній ресурс”, 

,,цифровий освітній ресурс”? У яких державних документах це зафіксовано? 

3. Надайте загальне визначення цифрових освітніх ресурсів. За якими 

ознаками їх класифікують? Наведіть приклади різних класифікацій ЦОР. 

4. Назвіть ключові вимоги до комп’ютерних засобів навчального 

призначення. 

5. Схарактеризуйте структуру електронного навчального засобу. 

6. Визначте та розтлумачте основні принципи, які слід ураховувати під 

час розроблення ЦОР. Схарактеризуйте реалізацію принципів наочності та 

інтерактивності. 

7. Що таке презентація та які основні сфери її застосування? Які 

програмні засоби для створення презентацій вам відомі? Які існують вимоги 

до створення презентацій? 
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8. Знайдіть декілька програм та ресурсів, які використовуються для 

запису відео (захоплення відео) з екрану. 

9. Проаналізуйте програми та сервіси для створення електронних 

підручників. Виберіть та опишіть два, на Вашу думку, найкращих. 

II. Практичний блок 

Завдання 1 

Створіть власний шаблон в середовищі Power Point (або внесіть зміни в 

наявний), який Ви будете використовувати для створення презентацій. 

Завдання 2 

Розробити 3 схеми для Вашої презентації з використанням зразків схем, 

наведених у шаблоні. 

Завдання 3 

Розробити презентацію до розробленої Вами у попередньому занятті 

лекції на тему, запропоновану викладачем дотримуючись таких вимог: 

 скористайтесь власним шаблоном, розробленим раніше; 

 обсяг: 10-15 слайдів; 

 наявність автоматизованого змісту (можливість переходу між 

слайдами); 

 наявність 8 схем (діаграм, таблиць); 

 налаштування анімації (у разі необхідності); 

 наявність аудіо, відео та посилань на Інтернет-ресурси. 

Збережіть презентацію у таких форматах:  

1. Презентація PowerPoint (*.pptx) 

2. PDF (*.pdf) 

3. Демонстрація PowerPoint (*.ppsx) 

4. Рисунок у форматі JPEG. 

Завдання 4 

Створити відео-урок за матеріалами створеної Вами презентації. 

Завантажте створене відео на Ваш канал Youtube. 
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На практичних заняттях з курсу ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти” студентам пропонується чіткий алгоритм підготовки 

цифрових освітніх ресурсів, критерії відбору мультимедійної інформації та 

оцінювання електронного контенту, алгоритм підготовки та вимоги до 

презентації у програмах PowerPoint, Prezy, Google Slіde, вимоги до створення 

мультимедійних тестів для контролю знань на уроках / заняттях із дисциплін 

культурологічного та мистецького змісту. Завдання до практичних занять з 

курсу в повному обсязі наведені в додатку В.  

Завдання для самостійної роботи мають на меті максимально залучити 

майбутніх культурологів до створення цифрового освітнього середовища, 

використання наявного програмного забезпечення для проєктування власних 

електронних навчальних засобів. 

Наведемо приклад. 

Завдання для самостійної роботи. Тема: Цифрові освітні ресурси. 

Створення інфографіки та інтерактивних презентацій. 

1. Надайте визначення поняття ,,візуалізація”. Назвіть основні види 

візуалізації у навчанні. 

2. Схарактеризуйте інтерактивний плакат як сучасний навчальний 

засіб. Які сервіси доцільно використовувати для створення інтерактивних 

плакатів? Розробіть інтерактивний плакат з використанням одного із 

досліджених Вами інтернет-сервісів (Glogster, Cacoo, Thinglink та ін.). 

3. Надайте визначення поняття ,,інтелектуальна карта”. 

Схарактеризуйте основні принципи побудови інтелектуальних карт. Назвіть, 

якими сервісами можна користатися для створення інтелектуальних карт. 

Розробити інтелектуальну карту, унаочнюючи теоретичні поняття з 

культурології та мистецтва (Freemind, Сoogle, MindMeister та ін.) 

4. Надайте визначення поняття інфографіка. Назвіть основні типи 

візуалізаційних категорій, використовуваних в інфографіці. Здійсніть аналіз 

сервісів для створення інфографіки. Заповніть порівняльну таблицю 
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(див. приклад). Розробіть інфографіку, використовуючи один із досліджених 

Вами сервісів. 

Таблиця (приклад) 

Аналіз сервісів для створення інфографіки 

 

Назва сервісу, 

посилання на ресурс 
Опис, основні можливості 

  

  

  

  

 

5. Визначте поняття ,,інтерактивна презентація”. Назвіть спільні та 

відмінні риси інтерактивної та мультимедійної презентації (оформіть у вигляді 

схеми (Рис. 3.17). Здійсніть аналіз сервісів для створення інтерактивних 

презентацій. Заповніть таблицю (див. приклад).  

 

Рис. 3.17. Спільні та відмінні риси мультимедійних та інтерактивних 

презентацій (приклад інфографіки для практичного заняття) 

 

Таблиця (приклад) 

Аналіз сервісів для створення інтерактивних презентацій 

 

Назва сервісу, 

посилання на ресурс 
Опис, основні можливості 
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Розробіть інтерактивну презентацію, скориставшись сервісом Prezy. 

Надішліть посилання на презентацію Вашому викладачу. 

Розробіть інтерактивну презентацію, скориставшись сервісом Slide Dog 

(https://slidedog.com/). Надішліть посилання на презентацію Вашому 

викладачу. 

Порівняйте можливості безкоштовних версій сервісів Prezy та Slide Dog 

та заповніть порівняльну таблицю (Рис. 3.18). 

 
Рис. 3.18. Порівняльний аналіз можливостей сервісів для створення 

інтерактивних презентацій (приклад інфографіки) 

 

Уведення спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної культурологічної 

освіти” дозволило уможливити ефективне впровадження системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій у практику підготовки фахівців та окреслити перспективи 

вдосконалення навчального процесу:  

1. Уведення спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти” до університетської підготовки майбутніх 

культурологів дозволяє подолати протиріччя, які й донині існують у навчанні 

фахівців культурно-дозвіллєвої сфери: між високим рівнем розвитку сучасної 

цифрової культури, широким використанням у культурних практиках 

можливостей комп’ютерних, мультимедійних, мережевих технологій і 
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низьким реальним рівнем використання цифрових засобів у викладанні 

дисциплін культурологічного змісту на уроках / заняттях в середній і вищій 

школі, слабкою інформаційно-комунікаційною підготовкою вчителів і 

некомпетентністю викладачів у застосуванні цифрових технологій. 

2. Перелік комп’ютерних програм, які пропонуються студентам для 

створення мультимедійного контенту, візуальних та аудіальних даних для 

цифрових освітніх ресурсів під час вивчення спецкурсу ,,Цифрові технології 

сучасної культурологічної освіти”, слід постійно оновлювати з урахуванням 

стрімкого розвитку сучасного ринку апаратних та програмних засобів для 

створення інфографіки, інтерактивних навчальних засобів, презентацій, 

інтелектуальних карт тощо для забезпечення високого рівня викладання 

культурологічних дисциплін у середній і вищій школі, а також їх застосування 

під час організації професійної культурно-дозвіллєвої діяльності. 

3. Викладання спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти” можливо як в умовах очного, так і дистанційного 

навчання, оскільки курс розташований в середовищі Google Classroom. Крім 

того, консультації викладача у достатньому обсязі можуть бути забезпечені 

електронним листуванням та Skype-спілкуванням.  

Окрім створення і впровадження у професійну підготовку майбутніх 

культурологів спецкурсу, нами було запропоновано введення окремого 

модуля ,,Цифровізація сучасної культури” до дисциплін фахової підготовки 

культурологів бакалаврського рівня, зокрема курсів ,,Історія світової 

художньої культури”, ,,Історія та теорія світової культури”, ,,Історія 

української культури”, ,,Художня культура з методикою викладання”. 

Вивчення модуля вимагає 10 годин, із яких 2 години – лекція, 2 години 

– практичне заняття, 6 годин – самостійна робота студентів. Ознайомлення з 

лекційним матеріалом та виконання завдань практичної та самостійної роботи 

можуть бути реалізовані в дистанційній формі. 

Мета модуля: з’ясувати сутність цифрової культури та її місце в 

інформаційному суспільстві.  
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Інформаційний обсяг модуля:  

Інформаційне суспільство та його показники. Інформаційний простір як 

одна із суттєвих ознак та характеристик інформаційного суспільства, 

сукупність інформаційних ресурсів та інформаційної інфраструктури. Творчі 

здібності людини в умовах інформаційного суспільства. 

Сутність поняття ,,цифрова культура” з урахуванням технологічного, 

соціологічного, культурологічного та мистецтвознавчого підходів. 

Перекодування культурних артефактів, інтерактивна візуалізація та 

віртуалізація культурних моделей. Дигіталізація як форма існування сучасної 

культури. Структура цифрової культури, її специфічні риси, людина у 

просторі цифрової культури. Цифрова культура як система правил поведінки 

людини під час використання інформаційно-комунікаційних технологій 

(раціональне споживання інформації, критичне мислення, цифрова 

грамотність та цифрова компетентність, ,,Greening IT”). 

Лекційний матеріал модуля передбачав теоретичне усвідомлення 

ключових понять цифровізації культури, вивчення наукової літератури. На 

практичних заняттях студенти аналізували наявні культурні артефакти, 

занурювалися у специфіку цифрових мистецтв (NetArt, комп’ютерна музика, 

інтерактивний комп’ютерний перформанс та ін.). Для самостійної роботи 

пропонувалися проєкти відповідної тематики. Для контролю набутих знань і 

умінь були розроблені тести (матеріали модуля ,,Цифровізація сучасної 

культури” наведені у додатку Г). 

Висновки до розділу 3 

Систему формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій було визначено як цілісну, 

керовану сукупність компонентів, що враховує потреби та вимоги 

інформатизації освіти з метою загальнодидактичного, навчально-методичного 

та інформаційно-технологічного забезпечення освітнього процесу, зокрема 

розвитку інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника професійної 



329 

 

компетентності майбутніх фахівців-культурологів. Систему змодельовано як 

множину взаємопов’язаних компонентів:  

 концептуально-цільового, утвореного сукупністю та взаємодією 

мети й завдань, методологічних засад та принципів використання цифрових 

технологій у професійній підготовці майбутніх культурологів; 

 змістово-процесуального, який вміщує визначення та 

структурування професійної компетентності майбутніх культурологів, 

зокрема її інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника; визначення 

педагогічних умов, розроблення навчально-методичного забезпечення, вибір 

методів та форм застосування цифрових освітніх ресурсів під час формування 

професійної компетентності фахівців культурології; 

 оцінно-рефлексивного, що складається з критеріїв, показників, 

рівнів, діагностичного інструментарію вивчення інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів. 

Теоретико-методологічними чинниками проектування системи стали 

загальнодидактичні та специфічні для культурологічної освіти в умовах її 

цифровізації принципи: інформатизації освіти, відкритої освіти, 

мультимедійності, активізації творчої діяльності засобами цифрових 

технологій. Ефективність змодельованої системи забезпечено реалізацією 

педагогічних умов, серед яких: упровадження в освітній процес авторських 

цифрових освітніх ресурсів; надання майбутнім фахівцям культурології 

необхідного комплексу знань, умінь і навичок роботи в цифровому освітньому 

середовищі, забезпечення педагогічного керування цим процесом; 

використання засобів змішаного навчання для реалізації системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій. 

Методи, використані під час впровадження системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 
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технологій, поєднали загальнодидактичні та специфічні для культурологічної 

та мистецької освіти.  

Ефективність змодельованої системи зумовлена її навчально-

методичним забезпеченням, до якого увійшли цифровий освітній ресурс – 

електронний навчальний посібник ,,Українська культура кінця ХІХ – початку 

ХХ століття”, комплекс ЦОР малої форми (інтерактивні плакати, ментальні 

карти, засоби інфографіки, інтерактивні презентації), спецкурс „Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти”, підтриманий засобами 

дистанційного навчання в середовищах Moodle та Google Classroom, 

навчально-методичний посібник ,,Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх культурологів”. 

Основні результати дослідження, викладені в третьому розділі, 

відображено в таких публікаціях автора: 

[56; 57; 58; 59; 60; 62; 63; 64; 66; 67; 76; 81; 82; 84; 88; 89; 90; 91; 93; 608; 609;

 610]. 
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РОЗДІЛ 4.  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

КУЛЬТУРОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У цьому розділі наведено опис організації, проведення, оцінювання й 

аналізу результатів експериментальної роботи з проблеми дослідження.  

4.1. Діагностика рівнів сформованості ІК-складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій 

Організацію експериментального дослідження було розпочато із вибору 

бази педагогічного експерименту. Експериментальною базою дисертаційного 

дослідження були:  

 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

(м. Київ);  

 Комунальний заклад ,,Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія” Харківської обласної ради;  

 Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка;  

 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

(м. Старобільськ);  

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;  

 Криворізький державний педагогічний університет;  

 Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний 

педагогічний університет”;  

 Бердянський державний педагогічний університет;  

 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського. 
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Експериментальна система формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій впроваджувалась 

поетапно. 

Перший, діагностичний, етап експериментального дослідження тривав 

упродовж 2014 – 2016 рр. На цьому етапі було проведено низку науково-

дослідницьких процедур, серед яких:  

 визначено наукову проблему дослідження;  

 проаналізовано базові поняття (,,професійна компетентність 

майбутніх культурологів”, ,,цифрова культура”, ,,цифрові освітні ресурси” та 

ін.);  

 розроблено програму дослідження;  

 проведено діагностичні зрізи педагогічного експерименту з 

використанням методів опитування, тестування, методу проєктів на основі 

засобів цифрових технологій;  

 визначено об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження;  

 сформульовано основні положення його концепції. 

На основі теоретичного аналізу державних освітніх документів (Законів 

України „Про вищу освіту” (2014), „Про освіту” (2017), „Про Національну 

програму інформатизації” (2017)), зарубіжних та вітчизняних проектів та 

постанов з питань інформатизації та цифровізації освіти (Стратегія розвитку 

інформаційного суспільства в Україні (2013), „Цифрова адженда України – 

2020” (2016), Розпорядження Кабінету Міністрів України ,,Про схвалення 

Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 

роки”, „Положення про електронні освітні ресурси”, ,,Положення про 

електронний підручник”, ,,Положення про Національну освітню електронну 

платформу”, Рамка цифрової компетентності для громадян (DigComp 2.0: 

Digital Competence Framework for Citizens), Європейська рамка цифрової 

компетентності педагогів (European Framework for the Digital Competence of 

Educators: DigCompEdu), Рамка електронної компетентності (European e-
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Competence Framework, eCF) та ін.), наукової літератури з педагогіки, 

інформаційних матеріалів Міністерства освіти і науки України, 

інформаційних ресурсів мережі Інтернет окреслено зміст понять 

,,інформатизація освіти”, „цифрова культура”, ,,цифрова грамотність”, 

,,цифрова компетентність”, „цифровий освітній ресурс”, надано класифікацію 

ЦОР з культурології та мистецтва. 

Крім того, на основі вивчення Державного стандарту базової середньої 

освіти (2019), Концепції Нової української школи, Рекомендацій Європейської 

комісії Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for LifeLong 

Learning 2018/0008 (NLE) окреслено специфіку понять ,,культурологічна 

компетентність”, ,,професійна компетентність майбутніх культурологів”; 

класифіковано та описано компоненти професійної компетентності майбутніх 

фахівців спеціальності 034 Культурологія. 

На діагностичному етапі здійснено вибір експериментальних методів 

дослідження, які в подальшому використовувались як основні, визначено 

базові для проведення педагогічного експерименту навчальні заклади. 

Другий, змістово-практичний, етап (2016 – 2018 рр.) був пов’язаний з 

заглибленням у вивчення можливостей залучення цифрових технологій до 

процесу формування професійної компетентності майбутніх культурологів, а 

також із вивченням вихідних рівнів сформованості інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів за визначеними критеріями й показниками з 

використанням комплексу діагностичних методів, зокрема анкетування, 

тестування, проєктної діяльності тощо. 

На основі теоретичного аналізу наукової та педагогічної літератури, 

інформаційних ресурсів мережі Інтернет було змодельовано систему 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій, розпочато формувальний етап педагогічного 

експерименту. Впровадження системи супроводжувалося обґрунтуванням 
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форм та методів, а також визначенням педагогічних умов, які мали 

забезпечити ефективність розробленої системи. 

На цьому етапі на підставі занурення в специфіку функціонування 

сучасної цифрової культури та вивчення можливостей оновлення професійної 

підготовки майбутніх культурологів засобами цифрових технологій було 

розроблено цифровий освітній ресурс – електронний посібник ,,Українська 

культура кінця ХІХ – початку ХХ століття”; до професійної підготовки 

майбутніх фахівців культурології було включено спецкурс „Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти”, викладання якого було 

підтримано дистанційним курсом, розміщеним в навчальних середовищах 

Moodle та Google Classroom. Було розроблено навчально-методичний 

посібник ,,Мультимедійні навчальні засоби в підготовці майбутніх 

культурологів” з рекомендаціями щодо практичного застосування цифрових 

освітніх ресурсів різних типів під час формування професійної компетентності 

фахівців культурології.  

Цифрові освітні ресурси, спроектовані нами й залучені до формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів (електронний посібник 

,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття”, комплекс цифрових 

освітніх ресурсів ,,малої форми”), а також наявні ЦОР інших авторів були 

використані як засоби навчання – об’єкти навчального процесу, завдяки яким 

цілей навчання можна досягти більш ефективно; як об’єкти вивчення (було 

здійснено аналіз наявної мультимедійної продукції з культурології та 

мистецтва, опрацьовано програми, що дозволяють створювати й редагувати 

мультимедійний контент вивчення культурологічних дисциплін у процесі 

опанування спецкурсу „Цифрові технології сучасної культурологічної 

освіти”); як засоби діяльності, завдяки чому було організовано і здійснено 

контроль самостійної роботи студентів у процесі опанування названого 

спецкурсу та вивчення додаткових модулів у професійно зорієнтовані 

дисципліни (,,Культурологія”, ,,Історія світової культури”, “Історія 
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української культури”, ,,Організація та методика культурно-дозвіллєвої 

діяльності”). 

На третьому, аналітико-підсумковому, етапі дослідження (2019 – 

2020 н.р.) було завершено формувальний етап педагогічного експерименту, 

здійснено опрацювання отриманих експериментальних результатів, 

сформульовано висновки, визначено перспективи подальших досліджень 

означеної проблеми. Загалом в експериментальній роботі брали участь 47 

викладачів культурологічних дисциплін закладів вищої освіти (10 викладачів 

без наукового ступеня, 29 кандидатів та 8 докторів наук); 565 бакалаврів 

спеціальності 034 Культурологія.  

Експериментальна перевірка ефективності системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій проводилася із застосовуванням комплексу різноманітних методів, 

серед яких: традиційні методи (спостереження, бесіди, вивчення й 

узагальнення педагогічного досвіду) педагогічного дослідження; 

педагогічний експеримент; тестування (використовувалися тести на етапі 

діагностики рівня засвоєння знань, умінь, ступеню сформованості якостей 

особистості тощо); виконання проєктів із застосуванням цифрових технологій; 

анкетування; метод експертного оцінювання; статистичні методи аналізу 

отриманих даних. 

Розглянемо докладно процедуру діагностики рівнів сформованості ІК-

складника професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій. Для проведення діагностичних процедур нами було 

визначено основні критерії, показники та відповідні рівні сформованості 

вказаного складника, обґрунтовано та виокремлено інструментарій 

діагностики. 

Під час розроблення процедури діагностики нами було враховано 

сучасні вітчизняні й зарубіжні підходи до оцінювання навчальних досягнень 

(Л. Кухар [229], В. Сергієнко [229; 266], В. Фетісов [432], В. Франчук [266], 

H. Wainer [524]), а також наявний досвід оцінювання ІК-компетентності 
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фахівців різних галузей, зокрема вчителів (І. Іванюк [165], А. Кочарян 

[210; 277], Н. Морзе [277], О. Овчарук [308], Н. Сороко [308], A. Calvani [517], 

A. Ferrari [543] та ін.). Процес оцінювання, спираючись на визначення 

Н. Сороко, ми розуміли як систему, що охоплює методи, засоби й технології 

отримання і використання результатів об’єктивних педагогічних вимірювань 

їхніх професійних досягнень, відповідно до критеріїв, що зазначаються в 

міжнародних стратегічних документах, які пропонуються в рамках визначення 

рівнів цієї компетентності [309]. Серед основних інструментів оцінювання ми 

виокремили, в першу чергу, анкетування й тестування, оскільки саме вони, як 

справедливо вказано в Європейській рамці е-компетентності (European E-

competence Framework) та інших зарубіжних рекомендаціях з вимірювання 

цього феномену [540; 517; 504], надають можливість швидко провести 

процедуру оцінювання та охватити значну кількість респондентів. 

Для дослідження рівнів сформованості інформаційно-комунікаційного 

(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх культурологів 

нами було враховано сучасні зарубіжні розробки у сфері оцінювання та 

стандартизації інформаційно-комунікаційної та цифрової компетентності 

(Рамки DigComp 2.0 [612] та DigComp 2.1 [518]), а також дослідження 

О. Овчарук [307], якою запропоновано наступні критерії та показники 

сформованості цифрових знань, умінь і навичок: 

 керування інформацією (Information management) (пошук відомостей 

та даних, їх аналіз та використання); 

 співробітництво (Collaboration) (відповідальна участь в онлайн-

спільнотах та взаємодія з іншими користувачами у мережі Інтернет); 

 комунікація (Communication) (онлайн-спілкування з урахуванням 

конфіденційності, безпеки та мережевого етикету); 

 створення контенту і знань (Creation of content and knowledge) на 

основі ІКТ та їх поширення за допомогою сервісів Інтернет; 
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 етика та відповідальність (Ethics and responsibility) – правила 

нетикету; 

 оцінювання та вирішення проблем (Evaluation and Problem-solving), 

що проявляється у доцільному підборі ІКТ для оцінювання та 

самооцінювання; 

 технічне оперування (Technical Operation), що передбачає ефективне, 

безпечне та доцільне використання ІКТ у професійній та навчальній діяльності 

[307]. 

У тлумаченні понять „критерій” та „показник” ми виходили із 

загальнонаукового розуміння критерію як об’єктивної ознаки, на основі якої 

можна оцінити чи класифікувати досліджувані чинники. Показник як більш 

вузьке за змістом поняття було потрактовано як кількісну та якісну 

характеристику сформованості критерію. Це цілком відповідає сучасному 

визначенню вказаних понять у Енциклопедії освіти, де критерії і показники 

якості навчальної діяльності визначаються як сукупність ознак, на основі яких 

здійснюється оцінювання умов, процесу і результату навчальної діяльності, 

що відповідають поставленим цілям [142]. 

Як було зазначено у підрозділі 3.2, оцінювання ефективності 

запропонованої системи проводилося на основі перевірки сформованості ІК 

(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх культурологів 

як ключового чинника їхнього професійного розвитку.  

Вивчення названого феномену було здійснено за чотирма критеріями: 

мотиваційно-ціннісним, когнітивним, операційно-діяльнісним, 

рефлексивним. Розглянемо кожен із них та конкретизуємо відповідні 

показники. 

Мотиваційно-ціннісний критерій сформованості інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів позначає наявність у студентів прагнення до 

використання засобів цифрових технологій задля опанування професійних 
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знань, умінь і навичок, особистісного розвитку, що забезпечить подальшу 

успішну професійну діяльність. Цей компонент системи формування 

професійної компетентності репрезентує мету професійної підготовки 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у світовий 

освітній та мистецький простір фахівців-культурологів, які володіють 

комплексом загально-гуманітарних знань з актуальних проблем теоретичного 

культурознавства, історії та теорії мистецтва, вміють застосовувати їх в 

дослідженнях культурологічних процесів сучасності та минулого, в організації 

культурно-дозвіллєвої діяльності, педагогічній діяльності в установах, 

навчальних закладах та інституціях культури і мистецтва. Мета буде досягнута 

лише за умов переходу на якісно новий рівень професійного розвитку, що 

наразі забезпечується використанням засобів цифрових технологій. 

Мотиваційно-ціннісний критерій вміщує сукупність особисто значущих 

і ціннісних прагнень, ідеалів, переконань, поглядів, ставлень до навчання та 

професійної діяльності із залученням засобів цифрових технологій; 

сформований інтерес і позитивне ставлення до сучасних форм і жанрів 

цифрової культури, цифрових освітніх ресурсів, засобів мультимедіа; 

прагнення вивчати інновації в галузі ІК-технологій для здійснення 

професійної діяльності; мотивація досягнення успіху в навчанні та подальшій 

професійній діяльності на основі використання інформаційно-комунікаційних 

технологій; готовність підтримувати принципи академічної доброчесності, 

дотримуватися нетикету, поважати авторське право в умовах існування 

інформаційного суспільства і цифрової культури. 

Тож, показниками мотиваційно-ціннісного критерію є: сформованість 

потреби у використанні цифрових технологій, зокрема цифрових освітніх 

ресурсів, для здійснення освітньої та професійної діяльності; сформований 

інтерес і позитивне ставлення до застосування ЦОР у навчанні та професійній 

діяльності; прагнення до опанування нових цифрових форм і жанрів культури. 

Когнітивний критерій сформованості інформаційно-комунікаційного 

(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх культурологів 
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вказує на володіння сукупністю знань про систему сучасного інформаційного 

суспільства, розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних (цифрових) 

технологій; знаннями щодо форм і жанрів цифрової культури та її проявів у 

різних видах мистецтва, теоретичних основ цифрових технологій, зокрема 

мультимедіа, хмарних технологій, особливостей онлайн-навчання тощо. Цей 

критерій забезпечує засвоєння фахових культурологічних, історико-

теоретичних, методичних знань (про загальнолюдську і загальнонаціональну 

культуру, історію, реалії та традиції країни, основні культуроосвітні 

відомості), усвідомлення своїх культурних потреб, інтересів і здібностей із 

використанням цифрових освітніх ресурсів, а також здатність аналізувати 

цифрові ресурси на основі вироблених критеріїв та наявних вимог (е-

посібники та е-підручники, інформаційно-довідникові ресурси, веб-сайти з 

культурології та художньої культури та ін.), виявляти їх можливості для 

розв’язання професійних завдань; креативність та мобільність мислення під 

час створення власних цифрових освітніх ресурсів. 

Вважаємо, що засоби цифрових технологій доцільно використовувати 

саме для опанування професійно зорієнтованих дисциплін, а саме 

,,Культурології”, предметів історико-теоретичного змісту (,,Історії світової 

культури”, “Історії української культури”) тощо. Ці курси зазвичай вимагають 

залучення значної кількості різних інформаційних та довідникових джерел, 

наочності (відео- та аудіо- матеріалів, репродукцій та фотографій творів 

мистецтва, фрагментів документальних та ігрових фільмів), що виводить на 

ресурси мережи Інтернет. Поєднати все в одному цифровому освітньому 

ресурсі можна на основі технології мультимедіа, завдяки чому створюються 

умови для організації більш ефективної самостійної роботи, розроблення 

творчих проектів та ін. Інші професійно зорієнтовані дисципліни 

(,,Організація культурно-дозвіллєвої діяльності”, ,,Організація громадських 

заходів”, ,,Екскурсознавство” тощо) передбачають у більшій мірі занурення у 

специфіку сучасного існування й еволюції цифрової культури, занурення в її 

жанрові форми. Це також дозволяє ефективно використовувати цифрові 
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технології, але в дещо іншому форматі, з точки зору створення власного 

цифрового середовища при наявності комплексу знань у галузі мультимедіа та 

роботи з електронним культурологічним контентом. 

Отже, як основні показники сформованості когнітивного критерію 

сформованості інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника 

професійної компетентності майбутніх культурологів розглядаємо: 

 обсяг теоретичних знань (цифрова культура та її прояви в різних 

видах мистецтва, знання теоретичних основ цифрових технологій, зокрема 

мультимедіа, хмарних технологій, особливостей онлайн-навчання тощо);  

 володіння відповідним тезаурусом; 

 сукупність технічних знань для створення власного цифрового 

освітнього середовища. 

Операційно-діяльнісний критерій передбачає розвиток загальної 

здатності ефективно застосовувати цифрові технології для здійснення 

навчальної та майбутньої професійної діяльності фахівців культурології, 

зокрема, свідчить про сформованість практичних умінь і навичок 

використання засобів цифрових технологій у власному професійному 

розвитку й подальшій роботі. Цей компонент забезпечує практичний аспект 

успішної й ефективної професійної діяльності майбутніх культурологів, 

формування навичок комп’ютерної творчості, пов’язані з розробленням 

власних цифрових, зокрема мультимедійних, освітніх ресурсів (постери, 

інтерактивні презентації, візуалізації, слайд-шоу, мультимедійні проєкти). 

Показниками операційно-діяльнісного критерію виступають: 

 уміння й навички роботи в цифровому освітньому середовищі; 

  уміння й навички роботи в дистанційних навчальних середовищах 

Moodle та Google Classroom;  

 здатність творчої діяльності для розроблення й впровадження 

цифрових освітніх ресурсів; 
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 критичність і гнучкість мислення, здатність до здійснення проєктної 

діяльності. 

Рефлексивний критерій сформованості інформаційно-комунікаційного 

(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх культурологів 

передбачає адекватну самооцінку власних можливостей у використанні 

цифрових технологій у навчанні та майбутній професійній діяльності, 

упевненість у виборі цифрових освітніх ресурсів, прагнення до саморозвитку 

в сфері сучасних цифрових технологій. 

Цей критерій визначає сформованість здатності критично оцінювати 

наявні цифрові освітні ресурси з культурології та різних видів мистецтва, 

здійснювати добір цифрових ресурсів для професійної діяльності, а також 

спроможність до рефлексивного оцінювання, осмислення й аналізу власної 

діяльності із застосуванням цифрових технологій. 

Рефлексивний критерій передбачає формування ціннісних орієнтирів у 

галузі сучасних освітніх ресурсів, розвиток критичного погляду на змістовий 

та мультимедійний контент ЦОР, умінь аналізувати цифрові освітні ресурси 

щодо можливостей їх використання у професійній діяльності тощо. 

Рефлексивний критерій визначає також ступінь професійного 

самовдосконалення особистості майбутнього культуролога, тобто 

цілеспрямовану, систематичну й творчу самостійну діяльність в напрямі 

поглиблення й розширення фахових знань, розвитку умінь, здібностей, 

особистісного зростання, що здійснюється із залученням засобів цифрових 

технологій. 

Показниками рефлексивного критерію виступають: 

 здатність до адекватної самооцінки власних можливостей та 

перспектив використання цифрових технологій;  

 бажання підвищити власний рівень інформаційно-комунікаційної 

(цифрової) компетентності, прагнення до саморозвитку і самовдосконалення 

у сфері цифрових технологій;  
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 готовність до опанування інновацій в галузі цифрової культури. 

Наведемо у зведеній таблиці критерії, показники та використані методи 

дослідження (табл. 4.1). 

Після визначення критеріїв та показників сформованості інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів були виокремлені рівні: високий, достатній, 

середній, низький.  

Таблиця 4.1 

Критерії, показники й методи вимірювання рівнів сформованості 

інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів 

Критерії Показники Методи 

Мотиваційно-

ціннісний 
 сформованість потреби у використанні 

цифрових технологій, зокрема цифрових 

освітніх ресурсів, для здійснення 

освітньої та професійної діяльності;  

 сформований інтерес і позитивне 

ставлення до застосування ЦОР у 

навчанні та професійній діяльності; 

  прагнення до опанування нових 

цифрових форм і жанрів культури. 

Анкетування, 

співбесіда, 

спостереження 

Когнітивний  обсяг теоретичних знань (цифрова 

культура та її прояви в різних видах 

мистецтва, знання теоретичних основ 

цифрових технологій, зокрема 

мультимедіа, хмарних технологій, 

особливостей онлайн-навчання тощо);  

 володіння відповідним тезаурусом; 

 сукупність технічних знань для створення 

власного цифрового освітнього 

середовища. 

Тестування 

Операційно-

діяльнісний 
 уміння й навички роботи в цифровому 

освітньому середовищі; 

  уміння й навички роботи в дистанційних 

навчальних середовищах Moodle та 

Google Classroom;  

 здатність творчої діяльності для 

розроблення й впровадження цифрових 

освітніх ресурсів; 

  критичність і гнучкість мислення, 

здатність до здійснення проєктної 

діяльності. 

Проєктна 

діяльність 
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Продовження таблиці 4. 1 
Рефлексивний   здатність до адекватної самооцінки 

власних можливостей та перспектив 

використання цифрових технологій;  

 бажання підвищити власний рівень 

інформаційно-комунікаційної (цифрової) 

компетентності, прагнення до 

саморозвитку і самовдосконалення у 

сфері цифрових технологій;  

 готовність до опанування інновацій в 

галузі цифрової культури. 

Анкетування, 

самооцінювання, 

співбесіда, 

спостежедення 

 

Науково-теоретичне підґрунтя для здійснення диференціації та 

характеристики кожного рівня сформованості інформаційно-комунікаційного 

(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх культурологів 

склали Стандарти ІК-компетентності для вчителів ЮНЕСКО (UNESCO’s ICT 

Competency Framework for Teachers) [619], Рамки цифрової компетентності 

DigComp 2.0 [612] та DigComp 2.1 [518] (The Digital Competence Frameworks 

for Citizens), наукові розвідки та методики оцінки навченості В. Беспалька [21], 

Н. Морзе [276], В. Тесленка [421], І. Хижняк [442] та ін. 

У Стандартах ІКТ компетентності для вчителів ЮНЕСКО 

виокремлюється три рівні: 

 перший рівень (technology literacy, рівень технічної грамотності), що 

передбачає лише засвоєння теоретичних і практичних знань; 

 другий – knowledge deepening, рівень поглиблених знань – рівень 

здобуття практичних навичок та ефективного використання здобутих знань і 

навичок у реальних життєвих ситуаціях;  

 третій, найвищий рівень – knowledge creation, рівень створення знань 

– передбачає використання здобутих знань і навичок для „продукування нових 

знань” [619]. 

У Рамці цифрової компетентності DigComp 2.0, розробленої для 

загального кола користувачів (The Digital Competence Frameworks for Citizens) 

[612], описано три рівні її сформованості: базовий користувач (Basic user), 

незалежний користувач (Independent user), професійний користувач (Proficient 
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user) [561]. Оновленою Рамкою цифрової компетентності DigComp 2.1 [518] 

передбачено чотири рівні сформованості названого феномену: базовий 

(Foundation), середній (Intermediate), вищий (Advanced), експертний (Highly 

specialised). 

Для нашого дослідження важливою виявилась загальнопедагогічна 

диференціація рівнів навченості В. Беспалька, яка включає рівень 

ідентифікації (знайомства), на якому студент здатний впізнавати (розрізнити, 

співвіднести) вивчені об’єкти і процеси; рівень відтворення, коли студент 

здатний відтворити (повторити, репродукувати) раніше засвоєну навчальну 

інформацію, операції, дії, вирішити типові навчальні завдання; рівень знань, 

умінь і навичок, на якому виконуються не лише опрацьовані на заняттях дії, а 

приймаються самостійні рішення для розв’язання нестандартних завдань, 

тобто це рівень застосування набутих знань; рівень творчості, трансформації 

знань [21]. Ці рівні в сучасній тестології та таксономії педагогичних цілей 

називають як учнівський (впізнавання), алгоритмічний (розв’язання типових 

завдань), евристичний (вибір дії), творчий (пошук дії). 

Нами було використано і класифікацію рівнів засвоєння знань 

В. Тесленка, серед яких:  

1. Інформаційний (впізнавання відомої інформації, рівень розуміння).  

2. Репродуктивний (рівень відтворення інформації, здійснення 

перетворень алгоритмічного характеру).  

3. Базовий (розуміння істотних сторін навчальної інформації, 

володіння загальними принципами пошуку алгоритму).  

4. Підвищений рівень (використання навчальної інформації у 

нестандартних умовах, уміння вести евристичний пошук).  

5. Творчий (наявність самостійного критичного оцінювання 

навчальної інформації, вміння вирішувати нестандартні завдання, володіння 

елементами дослідницької діяльності) [421]. 

Перші три рівні характеризують репродуктивну діяльність, інші два – 

продуктивно-творчу.  
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Ми також спиралися на диференціацію рівнів сформованості ІК-

компетентності магістрів, зроблену Н. Морзе на основі підходу ЮНЕСКО. На 

її думку, ІК-компетентність магістрів може розділятися на три рівні: базовий 

(базові знання та вміння для задоволення власних пізнавальних потреб), 

поглиблений (для вирішення завдань навчального, наукового, соціально-

культурного та практичного характеру) та професійний (складова професійної 

компетентності для вирішення професійних завдань) [276]. 

І. Хижняк, характеризуючи рівні опанування майбутніми фахівцями 

початкової освіти готовності до застосування засобів електронної 

лінгвометодики в професійній діяльності, виділяє інтуїтивно-рецептивний, 

репродуктивний, продуктивний, дослідницько-креативний рівні [442]. 

Для діагностики сформованості інформаційно-комунікаційного 

(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх культурологів 

були виокремлені рівні: високий, достатній, середній, низький. У змісті 

кожного рівня враховувалися вказані вище положення (табл. 4. 2). 

Таблиця 4. 2 

Рівні сформованості інформаційно-комунікаційного (цифрового) 

складника професійної компетентності майбутніх культурологів 

 
Рівень Характеристика 

Низький рівень Відсутність мотивації використання цифрових технологій у 

навчанні та професійній діяльності; поверхневі теоретичні знання 

процесів розвитку сучасного інформаційного суспільства, зокрема 

цифрової культури; слабка орієнтація у здійсненні пошукових та 

аналітичних процедур засобами цифрових технологій; обмеженість 

культурологічного тезаурусу в сфері форм і жанрів цифрової 

культури, навичок освітньо-професійної діяльності в умовах 

цифрового освітнього середовища; наявність загальних уявлень про 

сучасні цифрові освітні ресурси, дистанційні курси з фахових 

дисциплін, але знання не систематизовані, майже відсутні уміння та 

навички виконання завдань із застосуванням цифрових технологій, 

а також здійснення професійної діяльності. 

Середній рівень Неглибоке володіння тезаурусом в галузі інформаційного освітнього 

середовища, зокрема жанрів і форм цифрової культури, слабко 

сформовані навички роботи в ІК-середовищі, поверхнева орієнтація 

в наявних цифрових освітніх ресурсах, роботи в дистанційних 

курсах та середовищі Google Classroom, неглибокі знання у сфері  
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Продовження таблиці 4. 2 
 використання освітніх інтернет-ресурсів для навчання та 

професійної діяльності; низька мотивація та інтерес до сучасної 

цифрової культури, у сфері використання цифрових технологій 

сформовані основні уміння користувача-початківця. 

Достатній рівень Стійкі знання цифрових технологій, які необхідні для здійснення 

освітньої та професійної діяльності культуролога; сформовані 

вміння використання цифрових освітніх ресурсів, достатня 

мотивація та інтерес до їх застосування у професії; знання специфіки 

сучасних форм цифрової культури; адекватна самооцінка власних 

можливостей та перспектив використання цифрових технологій; 

сформована потреба в постійному оновленні знань про можливості 

застосування цифрових технологій в подальшій професійній 

діяльності (як історико-теоретичній культурологічній діяльності, 

так і викладанні культурологічних дисциплін в закладах освіти 

різного рівня, організації культурно-дозвіллєвої діяльності тощо); 

здатність до творчої діяльності в галузі розроблення й впровадження 

цифрових освітніх ресурсів. 

Високий рівень Глибокі знання цифрових технологій та їх можливостей для 

розв’язання професійних завдань; вільне володіння відповідним 

тезаурусом, зокрема щодо цифрової культури та її проявів у різних 

видах мистецтва, прагнення до опанування нових цифрових форм і 

жанрів культури; критичність і гнучкість мислення, здатність до 

здійснення проєктної діяльності; креативність та мобільність 

мислення, сформовані уміння роботи з цифровими технологіями, 

зокрема цифровими освітніми ресурсами, мотивація та стійкий 

інтерес до розроблення нових електронних навчальних засобів з 

культурології та різних видів мистецтва; сформовані уміння й 

навички роботи в дистанційних навчальних середовищах Moodle та 

Google Classroom; використання інновацій при застосуванні 

цифрових технологій тощо; націленість на досягнення високого 

рівня інформаційно-комунікаційної компетентності в професійній 

діяльності; готовність до опанування інновацій в галузі цифрової 

культури. 

 

Головна мета педагогічного експерименту полягала в підтвердженні 

гіпотези дослідження і перевірці ефективності та результативності системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій на основі аналізу кількісних і якісних показників 

навчання в контрольних та експериментальних групах. 

Основні методи на констатувальному етапі: 

 анкетування викладачів культурологічних дисциплін закладів 

вищої освіти з метою визначення позиції щодо застосування цифрових 
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технологій, зокрема електронних освітніх ресурсів з культурології, бесіди з 

викладачами, педагогічне спостереження;  

 анкетування й тестування студентів – майбутніх культурологів з 

метою перевірки рівнів мотивації застосування цифрових технологій у 

навчальній та подальшій професійній діяльності, а також сформованості знань 

і умінь їх використовувати (мотиваційний та когнітивний компоненти);  

 виконання завдань проєктної діяльності (операційно-діяльнісний 

компонент ІК (цифрового)-складника професійної компетентності майбутніх 

культурологів); 

 анкетування для з’ясування розвиненості рефлексивного 

компоненту досліджуваного явища; 

 спостереження, співбесіди зі студентами;  

 статистичний аналіз отриманих даних. 

Опишемо хід констатувального етапу педагогічного експерименту. 

Як відомо, анкетування є одним із ключових інструментів моніторингу 

якості освіти. В межах констатувального етапу воно було використано в різних 

напрямах, виокремлених на основі класу респондентів та характеру 

отримуваної від них інформації. 

Спочатку було проведене анкетування викладачів культурологічних 

дисциплін закладів вищої освіти. Процедура анкетування передбачала 

анонімність, що забезпечило отримання набагато більше правдивих і 

відкритих висловлювань. 

В анкетуванні „Стан та шляхи застосування цифрових освітніх ресурсів 

у викладанні культурологічних дисциплін у ЗВО” брали участь 47 викладачів 

дисциплін фахової підготовки культурологів кількох закладів вищої освіти 

України. Якісний склад опитуваних представлений на рис. 4.1. 

Отже, у вибірці представлено педагогів із різним науковим статусом та 

стажем викладання культурологічних дисциплін, що мало забезпечити 

різноаспектний аналіз педагогічного досвіду: викладачів без наукового 
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ступеня серед анкетованих 10 осіб (21,3 %), кандидатів наук – 29 осіб (61,7 %), 

докторів наук – 8 осіб (17 %); мають стаж до 5 років 8 осіб (17 %), до 10 років 

– 24 особи (51,1 %), понад 10 років – 15 осіб (31,9 %). 

 

  
 

Рис. 4.1. Науковий статус викладачів культурологічних дисциплін та стаж 

педагогічної роботи 

 

Структурно анкету можна розділити на такі блоки: 

1. Наявність у викладача загальних знань про цифрову культуру та 

цифрові технології, наявні цифрові освітні ресурси, методику їх застосування. 

2. Особистий досвід використання цифрових технологій, зокрема 

цифрових освітніх ресурсів, у практиці викладання культурологічних 

дисциплін. 

3. Власна оцінка рівня готовності студентів до застосування цифрових 

технологій у майбутній професійній діяльності. 

У результаті аналізу відповідей респондентів ми дійшли таких 

висновків: 

1. Більшість викладачів (78,7 %) розуміють зміст поняття ,,цифрові 

технології”, проте не можуть чітко вказати, чим вони відрізняються від 

інформаційно-комунікаційних. 

2. Про цифрову культуру викладачі культурології знають дуже 

узагальнено, не надаючи прикладів нових видів і жанрів цифрового мистецтва, 

нових форм побутування культури. Лише окремі викладачі згадували про 

віртуальні музеї, онлайн-подорожі, мультимедійні шоу та ін. 
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3. Практично жоден із опитуваних не заперечував значущості названих 

технологій для викладання культурологічних дисциплін, однак щодо 

конкретних форм цифрового супроводу занять могли назвати лише 

презентацію. 

4. Цифрові освітні ресурси з культурології та різних видів мистецтва 

викликають інтерес фахівців (,,було б цікаво подивитись”, ,,було б корисно для 

наочних прикладів” та ін.), але відомості про мультимедійні енциклопедії, 

електронні підручники з культурології, художньої культури та мистецтва 

обмежені. 

5. Ставлення викладачів до цифровізації освіти загалом позитивне, але 

більшість відзначили, що потрібен спеціальний курс комп’ютерної 

грамотності для вільного і більш професійного володіння комп’ютером (щоб 

вийти за межі соціальних мереж)  

Окрім анкетування викладачів під час констатувального етапу 

педагогічного експерименту було проведене анкетування студентів 

бакалаврського рівня вищої освіти – майбутніх фахівців спеціальності 034 

Культурологія. Студентам було запропоновано заповнити анкету онлайн, 

створену з допомогою Google Form (рис. 4. 2; 

https://forms.gle/ErCLRCeMLu2M6Buo6). 

До анкетування було залучено 560 студентів спеціальності 034 

Культурологія бакалаврського рівня вищої освіти (повний текст анкети – в 

Додатку Д). Аналіз відповідей студентів довів, що студенти більш позитивно 

відносяться до цифрових технологій, ніж викладачі, вони значно більше 

знають про цифрові форми сучасної культури та з інтересом залучаються до їх 

вивчення. Приміром, на запитання ,,Чи передбачаєте використовувати у 

подальшій професійній діяльності засоби цифрових технологій?” жоден із 

студентів не відповів ,,ні”. 

Головні проблеми цифровізації сучасної культури і освіти, на думку 

майбутніх культурологів, це: недостатність матеріально-технічного 

забезпечення навчального процесу (310 респондентів, 55,36 %); відсутність 

https://forms.gle/ErCLRCeMLu2M6Buo6
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електронних підручників та посібників з культурологічних дисциплін (128 

студенти, 22,86 %); викладачі професійно зорієнтованих дисциплін 

спеціальності 034 Культурологія обмежуються використанням найпростіших 

презентацій як засобу унаочнення теоретичного матеріалу (196 осіб, 35 %); 

викладачі вважають традиційні форми культури ,,справжніми”, а цифрову 

культуру і мистецтво – певним сурогатом (98 здобувачів, 17,5 %); відсутність 

інформації про нові навчальні засоби (62 студент, 11,07 %).  

 

 
 

Рис. 4.2. Анкета для майбутніх культурологів в Google Form 

 

На відміну від студентів викладачі культурологічних дисциплін 

проблеми цифровізації культури і освіти, зокрема недостатньо активного 

використання цифрових технологій в навчальному процесі, вбачають 

переважно у недостатньому матеріально-технічному забезпеченні та 
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відсутності цифрових освітніх ресурсів, на це вказали відповідно 28 осіб (59, 

57 %) та 31 респондент (65,96 %). Крім того, вони відзначили відсутність 

достатніх знань для роботи з комп’ютером (36 осіб, 76,6 %), необхідність 

більш тривалої підготовки до занять за умов використання цифрових ресурсів 

(22 викладача, 46,81 %) та інше. 

На рисунках 4. 3 та 4. 4 у вигляді діаграм унаочнено позиції викладачів 

культурологічних дисциплін та майбутніх фахівців культурології щодо 

проблем використання цифрових технологій в професійній діяльності. 

 

 
 

Рис. 4. 3. Відповіді викладачів щодо проблем використання цифрових 

технологій у професійній діяльності 

 

Загалом анкетування засвідчило досить високий інтерес та наявність 

мотивації як викладачів, так і майбутніх культурологів до використання 

цифрових технологій у професійній діяльності при низькій поінформованості 

щодо існуючих цифрових освітніх ресурсів з культурології та різних видів 

мистецтва. 
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Рис. 4. 4. Відповіді студентів щодо проблем цифровізації сучасної культури і 

освіти 

 

Основним методом для вивчення рівнів сформованості когнітивного 

компонента ІК (цифрового)-складника професійної компетентності майбутніх 

культурологів було тестування. 

Вибір тестування як провідного методу на цьому етапі дослідження був 

зумовлений позицією вітчизняних і зарубіжних учених (Н. Морзе [277], 

О. Овчарук [307], Н. Сороко [309], А. Calvani [516], А. Fini [516], М. Ranieri 

[517], А. Ferrari [543] та ін.), які вважають тест найбільш вдалим інструментом 

оцінювання ІК-компетентності й підкреслюють роль он-лайн-тестування, 

оскільки воно забезпечує адекватний аналіз загального стану ІК-
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компетентності, швидке статистичне опрацювання результатів тестування 

вчителів, як для з’ясування рівня компетентності, так і для самооцінювання 

[517; 543]. 

З метою перевірки когнітивного критерію сформованості інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів було проведено тестування. До процедури 

тестування було залучено 560 осіб із числа здобувачів ступеню вищої освіти 

„Бакалавр” спеціальності 034 Культурологія. 

Студентам було запропоновано розроблений тест, який містив 

запитання на перевірку знань загальних аспектів інформатизації культури і 

освіти, форм і жанрів цифрової культури, усвідомлення поняття ,,цифровий 

освітній ресурс”, розуміння його різновидів, а також окремі знання щодо 

спеціальних знань та умінь, пов’язаних з функціонуванням цифрових 

технологій, візуалізацією культурологічного матеріалу, використанням 

засобів мультимедіа тощо. 

Метою діагностичного тестування було визначення наявного рівня 

сформованості інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника 

професійної компетентності майбутніх культурологів за когнітивним 

критерієм, перевірка загальних знань, умінь і навичок роботи з комп’ютером, 

що дало нам змогу конкретизувати напрями подальшого наукового пошуку, 

змоделювати систему формування професійної компетентності фахівців 

культурології, деталізувати вивчення окремих тем розробленого спецкурсу 

„Цифрові технології сучасної культурологічної освіти” та завдань 

відповідного дистанційного курсу. 

Під час конструювання тесту було застосовано тестові запитання різних 

форм: з вибором однієї правильної відповіді та множинним вибором, питання 

на відновлення послідовності та встановлення відповідності, вставляння 

слова, а також тестові запитання відкритої форми, що передбачали стислу або 

розгорнуту відповідь. 
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Конструювання тесту відбувалось поетапно, відповідно до вимог 

сучасної теорії тестів та рекомендацій вітчизняних фахівців у галузі 

педагогічної тестології та комп’ютерного тестування Л. Кухар, В. Сергієнко та 

ін. [229]: формулювання мети тестування; добір змісту матеріалу, який було 

включено до тесту (сконструйовано технологічну матрицю тесту); 

формування банку тестових завдань різних форм та когнітивних рівнів; 

формування пробного варіанту тесту; відбір якісних завдань шляхом аналізу 

результатів пробного тестування; визначення основних статистичних 

показників тесту та тестових завдань; формування остаточного варіанту тесту 

та проведення експерименту [229].  

Тестові завдання було розміщено в Google Form 

(https://forms.gle/D23WUPY36MP3iSt2A) для зручності проведення 

тестування й аналізу його результатів. Наведемо приклади тестових завдань 

різних типів, використаних у тестуванні на констатувальному етапі 

дослідження (див. рис. 4. 5 – 4. 9, тест у повному обсязі наведений у додатку Е): 

 
 

Рис. 4. 5. Тестове завдання на вибір однієї правильної відповіді 

https://forms.gle/D23WUPY36MP3iSt2A
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Рис. 4. 6. Тестове завдання на вибір кількох правильних відповідей 

 

 
 

Рис. 4. 7. Тестове завдання на встановлення відповідності з множинним 

вибором 

 

 
 

Рис. 4. 8. Тестове завдання ,,Вставити пропущене слово” 
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Рис. 4. 9. Тестове завдання на встановлення відповідності  

(однозначний вибір) 

 

Результати тестування. За правильне виконання кожного тестового 

завдання нараховувався 1 бал (максимальний бал тестування – 20). Розподіл 

балів за рівнями: 

Низький рівень – 12 – 14,5 балів; 

Середній рівень – 15 – 16,5 балів; 

Достатній рівень – 17 – 18,5 балів; 

Високий рівень – 19 – 20 балів. 

Аналіз результатів тестування майбутніх культурологів засвідчив 

загальний низький рівень та невеликий обсяг знань цифрових технологій, 

слабку обізнаність респондентів у формах і жанрах цифрової культури, 

практичну відсутність цифрових освітніх ресурсів у професійній підготовці 

фахівців культурології. Так само студенти недостатньо орієнтуються у 

програмному забезпеченні для роботи з електронним контентом, що 

забезпечує якісну наочність на заняттях із культурологічних дисциплін. 
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Майже 70 % досліджуваних показали низький на середній рівень 

когнітивного критерію сформованості інформаційно-комунікаційного 

(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх культурологів, 

при цьому значна кількість респондентів взагалі не змогли набрати 12 балів, 

тобто продемонстрували практичну відсутність знань цифрових технологій та 

можливостей їх використання в професійній діяльності культуролога. 

Показники сформованості інформаційно-комунікаційного (цифрового) 

складника професійної компетентності майбутніх культурологів за 

когнітивним критерієм на констатувальному етапі наведені в таблиці 4. 3 та 

унаочнені на рис. 4. 10. 

Таблиця 4. 3 

Показники сформованості ІК (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів за когнітивним критерієм на 

констатувальному етапі 

 

Рівні 

 

Показники 

Високий Достатній  Середній  Низький  

n % n % n % n % 

58 10,36 118 21,06 248 44,29 136 24,29 

 

 
 

Рис. 4. 10. Рівні сформованості ІК (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів за когнітивним критерієм 

(констатувальний етап) 

Високий 

рівень; 10.36%; 

Достатній 

рівень; 21.06%; 

Середній 

рівень; 44.29%; 

Низький 

рівень; 24.29%; 
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Для оцінювання операційно-діяльнісного та рефлексивного критеріїв 

сформованості досліджуваного складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів було залучено проєктну діяльність, методи 

анкетування, спостереження, самооцінювання та співбесіди. 

Проєктна діяльність, на думку вчених, які досліджують ІК-

компетентність (А. Кочарян [210], Н. Морзе [277], О. Овчарук [308], Н. Сороко 

[309], А. Calvani [516], А. Ferrari [543] та ін.) у багатьох аспектах близька до 

так званих ситуативних тестів, що передбачають вирішення проблеми за 

допомогою ІКТ у певних умовах. Тестове завдання в ситуативному тесті 

зазвичай складається із описаної реальної ситуації та запропонованих шляхів 

вирішення проблем, які можуть виникнути під час виконання завдання (в 

умовах використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій) [309]. 

А. Calvani надає наступну класифікацію ситуативних тестів [516]: 

 ,,технологічна розвідка” (Technological Exploration), коли 

пропонуються завдання, виконання яких вимагає опрацювання нових 

цифрових ресурсів; 

 ,,симуляція” (Simulation), коли на основі проаналізованих 

емпіричних даних може бути висунута гіпотеза; 

 ,,розслідування” (Inquiry), якщо необхідно зібрати інформаційні дані 

за певною темою, критично оцінити та відібрати їх для вирішення поставленої 

проблеми; 

 ,,робота в групі” (Collaborative Wiki),яка відбувається з 

використанням програмного забезпечення, створеного для групової роботи 

[516]. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту для вивчення 

операційно-діяльнісного критерію сформованості ІК (цифрового)-складника 

професійної компетентності майбутніх культурологів було використано метод 

проєктів, аналогічний різновиду Inquiry (,,розслідування”) ситуативних тестів. 
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Серед проєктів, запропонованих майбутнім культурологам для 

реалізації із використанням цифрових технологій: 

1. ,,Інтерв’ю із діячем культури”: презентувати уявне інтерв’ю з 

відомим діячем культури (знайти інформацію про творчу діяльність діяча 

культури, його оригінальні пошуки й знахідки в галузі культури і мистецтва, 

оформити інтерактивну презентацію про його життя і творчість, спроєктувати 

майбутнє інтерв’ю, окреслити коло обговорюваних питань, концентруючись 

на неординарності обраної творчої особистості). 

2. ,,Віртуальна подорож”. Орієнтовні теми за програмою курсу 

,,Художня культура” (9 клас) ,,Прогулянка Акрополем”, ,,Сім чудес світу”, 

,,Мої улюблені вулиці, площі, будівлі”, ,,Провідні музеї України” та ін.  

3. Розробити тести з мультимедійним контентом для підсумкового 

контролю до окремих тем із курсу ,,Художньої культури” (9 клас), 

використовуючи одну із комп’ютерних програм (за власним вибором). 

Орієнтовні теми: ,,Античний, романський, готичний стилі”, ,,Ренесанс і 

бароко”, ,,Жанри ігрового кіно”, ,, Види кіномистецтва”, ,,Види театру”, 

,,Музика. Жанри і форми: інструментальна музика” та ін. 

4. Створити графічну (у вигляді інтерактивного плакату) і звукову 

(позивні) рекламу для туристичної фірми ,,Сім чудес світу в Україні”, що 

пропагуватиме пам’ятки вітчизняного мистецтва. 

Кожен проєкт слід було презентувати засобами цифрових технологій. 

Після перегляду кожного проєкту відбувалося його обговорення, оцінювання 

(автором, іншими студентами та викладачем). Проєкти оцінювалися за 

кількома параметрами, зокрема враховувалися уміння знайти різноманітний та 

цікавий матеріал, якісний мультимедійний контент, знання технічних та 

естетичних вимог до цифрової презентації, сформованість творчих проявів у 

використанні цифрових засобів, оригінальність задуму та його втілення. 

Аналіз презентованих проєктів засвідчив, що більшість студентів мали 

певні технічні труднощі (що було пов’язано із недостатньо сформованими 

навичками роботи в цифровому середовищі, у деяких студентів були 
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практично відсутні уміння редагувати електронний контент). Більшість 

студентів не звертали увагу на якість мультимедійного матеріалу (звукові 

файли були занадто довгими, зображення нечіткими, іноді мультимедійний 

контент зовсім не відтворювався через технічні помилки), оформлення слайдів 

презентацій не утворювало єдиного стилю, не відповідали вимогам шрифти, 

кольорове оздоблення тощо. Творчі прояви, тобто оригінальність задуму, 

цікавий візуальний і звуковий матеріал, оригінальність втілення задуму – усе 

це мало місце у поодиноких випадках. 

Співбесіди зі студентами після презентацій проєктів довели, що 

більшість із них не володіє необхідним мінімумом технічних знань, а також 

навичками опрацювання мультимедійних даних. Здатність до творчого 

пошуку, саморозвитку з допомогою цифрових технологій сформована слабко. 

Отже, 300 студентів (53,57 %) мали значні труднощі з виконанням 

проєкту на основі цифрових технологій, творчі прояви гальмувалися 

недостатнім рівнем цифрової грамотності. 178 студентів (31,79 %) намагалися 

проявити творчі здібності, запропонували цікаві ідеї, проте припустилися 

суттєвих помилок в оформленні, структуруванні проєкту та його презентації. 

Окрема група студентів (48 осіб, 8,57 %) запропонували досить креативні 

проєкти, але їм не хватило цифрової грамотності для професійного 

опрацювання контенту, вони не завжди адекватно оцінювали власний продукт 

та роботи інших студентів. Цікаві творчі цифрові проєкти з якісним 

мультимедійним контентом та вміння адекватно оцінити свій проєкт та 

творчість інших продемонстрували лише 34 особи (6,07 %), які показали 

високий рівень сформованості операційно-діяльнісного критерію 

сформованості ІК (цифрового)-складника професійної компетентності. 

Результати виконання проєктів наведені в таблиці 4. 4 та унаочнені на 

рисунку 4. 11. 
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Таблиця 4. 4 

Показники сформованості ІК (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів за операційно-діяльнісним 

критерієм на констатувальному етапі 

 
Рівні 

 

Показники 

Високий Достатній  Середній  Низький  

n % n % n % n % 

34 6,07 48 8,57 178 31,79 300 51,57 

 

 
 

Рис. 4. 11. Результати виконання студентами культурологічних та 

мистецьких проєктів 

 

Для перевірки рефлексивного критерію сформованості ІК (цифрового)-

складника професійної компетентності майбутнім культурологам було 

запропоновано відповісти на декілька запитань анкети (див. додаток Д), 

спрямованих на вивчення власних думок студентів щодо володіння 

цифровими технологіями, здатності їх використання у майбутній професійній 

діяльності, оцінювання сформованої потреби у застосуванні цифрових 

технологій у професійній діяльності, наявності потягу до постійного 

підвищення рівня своєї професійної компетентності в галузі цифрових 

технологій. Респондентам також було запропоновано оцінити власний рівень 
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ІК (цифрової) компетентності, навести приклади та обґрунтувати власну 

позицію. 

Аналіз відповідей на запитання анкети було проведено за допомогою 

систематизації та ранжування отриманих відповідей. Було проаналізовано 

повноту заповнення анкет. Неналежним чином заповнені або неповні анкети 

було вилучено з розгляду. Якісний аналіз відповідей майбутніх культурологів 

дозволив дійти таких висновків: 

1. Переважна більшість опитуваних здобувачів вищої освіти досить 

неоднозначно відносяться до опанування теоретичних та практичних основ 

застосування цифрових освітніх ресурсів у професійній діяльності, оскільки 

вони не впевнені, чи знадобляться вони фахівцю культурології. Низько 

оцінена респондентами й власна здатність до інноваційної діяльності в сфері 

культурології та мистецтва. 

2. Щодо бажання діагностувати рівень власних ІК (цифрових ) навичок, 

своїх здібностей, виявляти зони найближчого та подальшого саморозвитку в 

галузі ІКТ, більшість опитуваних відповіли позитивно. Проте, нажаль, 

прагнення до постійного підвищення рівня своєї професійної компетентності 

в галузі цифрових технологій в наявності в значно меншої кількості студентів. 

3. Досвіду самостійного проєктування електронних навчальних засобів 

з культурології, художньої культури, мистецтва студенти практично не мають. 

Результати вивчення сформованості ІК (цифрового) складника 

професійної компетентності майбутніх культурологів за рефлексивним 

критерієм на констатувальному етапі наведені в таблиці 4. 5. та унаочнені на 

рисунку 4. 12. 

Таблиця 4. 5 

Показники сформованості ІК (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів за рефлексивним критерієм на 

констатувальному етапі 

 
Рівні 

 

Показники 

Високий Достатній  Середній  Низький  

n % n % n % n % 

96 17,14 92 16,43 230 41,07 142 25,36 
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Рис. 4. 12. Рівні сформованості ІК (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів за когнітивним критерієм 

(констатувальний етап) 

 

Отже, проведені діагностичні зрізи довели, що проблема залучення 

цифрових технологій до професійної підготовки майбутніх культурологів є 

практично невирішеною. При наявності досить високої мотивації до 

використання цифрових технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів, у 

майбутній професійній діяльності та занурення у специфіку сучасної цифрової 

культури, студенти не мають ґрунтовних знань у цій галузі, не володіють 

необхідним комплексом умінь і навичок роботи в цифровому освітньому 

середовищі, демонструють слабкі творчі прояви у розробці власних проєктів. 

Узагальнюючи результати констатувальних зрізів, спрямованих на 

виявлення рівнів сформованості ІК (цифрового)-складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів, зауважимо, що в більшості 

респондентів переважає середній рівень за більшістю критеріїв: мотиваційно-

ціннісним (256 осіб, 46 %), когнітивним (248 респондентів, 44,29 %) та 

рефлексивним (230 осіб, 41,7 %). За операційно-діяльнісним (300 осіб, 

53,57 %) переважає низький рівень сформованості ІК (цифрового)-складника 

Високий 

рівень; 

17.14%; 

Достатній 

рівень; 

16.43%; 

Середній 

рівень; 

41.07%; 

Низький 

рівень; 

25.36%; 



364 

 

професійної компетентності майбутніх фахівців спеціальності 034 

Культурологія.  

Показники сформованості ІК (цифрового)-складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту наведені в таблиці 4. 6. Наочно рівні 

сформованості досліджуваного складника наведені на діаграмі (рис. 4. 13). 

Таблиця 4. 6. 

Показники сформованості ІК (цифрового)-складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту 

 

Рівні 

Критерії 

Мотиваційно-

ціннісний 

Когнітивний Операційно-

діяльнісний 

Рефлексивний 

n % n % n % n % 

Високий 106 18,93 58 10,36 34 6,07 96 17,14 

Достатній 84 15 118 21,06 48 8,57 92 16,43 

Середній 256 46 248 44,29 178 31,79 230 41,07 

Низький 114 20,36 136 24,29 300 53,57 142 25,36 

 

 
 

Рис. 4. 13. Показники сформованості ІК (цифрового)-складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту 
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4.2. Організація та умови впровадження системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій 

Головною метою педагогічного експерименту була перевірка 

вірогідності гіпотези, висунутої на початку дослідження, а саме визначення 

ефективності змодельованої системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, що забезпечувалось 

реалізацією окреслених на попередньому етапі педагогічних умов.  

Першою педагогічною умовою було передбачено широке застосування 

в професійній підготовці фахівців культурології цифрових освітніх ресурсів, 

передусім авторських. Було розроблено електронний навчальний посібник 

,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття”, цифрові освітні 

ресурси ,,малої” форми (інтерактивні постери, інтелектуальні карти, засоби 

інфографіки, інтерактивні презентації тощо). Для занурення майбутніх 

культурологів у специфіку цифрової культури та набуття умінь і навичок 

використання цифрових освітніх ресурсів у навчанні й подальшій професійній 

діяльності було розроблено спецкурс ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти” й окремий модуль ,,Цифровізація сучасної культури” 

до дисциплін професійно зорієнтованого циклу. Також залучалися інші 

цифрові ресурси (інформаційно-довідкові, навчально-ігрові, мультитмедійні 

тести та ін.). Отже, впровадження цифрових технологій до вищої 

культурологічної освіти охоплювало три аспекти:  

 використання цифрових освітніх ресурсів у якості засобів навчання, 

що забезпечувало розвиток інформаційно-комунікаційного (цифрового) 

складника професійної компетентності фахівців спеціальності 034 

Культурологія; 

 інтенсивне застосування цифрових технологій як засобів діяльності, 

що було спрямовано на розвиток цифрової грамотності студентыв 

експериментальних груп, зокрема відпрацювання практичних умінь і навичок 
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користування ЦОР, створення власних ресурсів та застосування їх у навчанні 

та подальшому професійному розвитку; 

 аналіз цифрових освітніх ресурсів як об’єктів вивчення, на що був 

спрямований пізнавальний процес. 

Цифровий освітній ресурс ,,Українська культура кінця ХІХ – початку 

ХХ століття” був залучений як додатковий навчальний засіб у вивченні 

професійно зорієнтованої дисципліни ,,Історія української культури” (розділ 

,,Українська культура ХІХ – початку ХХ століття”). Матеріали посібника 

вводилися для унаочнення теоретичного лекційного матеріалу (мультимедійні 

сторінки ЦОР, а також мультимедійні інтерактивні презентації 

супроводжували розповідь викладача про вказаний етап розвитку вітчизняної 

культури, естетико-стильові закономірності провідних художніх напрямів 

епохи, окремих діячів культури), поглиблювали багатовимірний естетичний 

простір лекційних занять.  

 
 

Рис. 4. 14. Сторінка цифрового освітніього ресурсу ,,Українська культура 

кінця ХІХ – початку ХХ століття”: нарис про образотворче мистецтво з 

гіперпосиланнями та ілюстраціями 
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Наприклад, нарис про розвиток образотворчого мистецтва вказаного 

періоду в електронному посібнику супроводжували численні гіперпосилання 

з розтлумаченням мистецтвознавчих та культурологічних понять і термінів, а 

також ілюстративний ряд, наповнений творами українського живопису кінця 

ХІХ – початку ХХ століття. Це забезпечувало високий ступінь наочності 

занять та значно підвищувало інтерес студентів до навчання, які могли 

розширити свої культурологічні знання, задовольнити естетичні потреби, 

опанувати нову термінологію та ін. 

Слід відзначити, що значної кількості тексту в посібнику ми уникали, 

намагаючись утримувати увагу студентів засобами мультимедіа та 

інфографіки, використовуючи схеми й таблиці. Наведемо приклад 

мультимедійної таблиці з нарису , присвяченому архітектурі і скульптурі кінця 

ХІХ – початку ХХ століття (рис. 4. 15). 

 
 

Рис. 4. 15. Сторінка цифрового освітніього ресурсу ,,Українська культура 

кінця ХІХ – початку ХХ століття”: нарис про стильове різноманіття 

архітектури, оформлений у вигляді мультимедійної таблиці 

 

Зібрані в електронному посібнику текстові нариси з історії культури, а 

також додатковий інформаційно-довідковий матеріал (стислі біографічні 
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відомості про діячів культури і мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ століття, 

іменний покажчик, до якого включені персоналії не лише вказаного періоду, а 

й вітчизняних літераторів, філософів, художників інших епох, а також 

глосарій, який містить терміни з різних галузей культури й мистецтв) були 

використані під час підготовки до практичних занять та розроблення проєктів. 

Уведення до професійної підготовки майбутніх культурологів 

цифрового освітнього ресурсу ,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ 

століття” дозволило урізноманітнити й самостійну роботу студентів: вони 

отримали матеріал для проєктної творчої діяльності, могли здійснювати 

самоконтроль знань історико-теоретичного матеріалу з історії вітчизняної 

культури (тестування). 

Майбутні культурологи використовували й додаткові цифрові освітні 

ресурси для самостійного опрацювання (електронні мультимедійні 

інформаційно-довідкові видання: ,,Перлини української культури”, 

мультимедійна енциклопедія ,,Світова художня культура”, матеріали 

мистецького проєкту ,,Моя Україна. Бервиˮ, культурологічного онлайн-

артпроєкту ,,Історія мистецтв”, проєкту Google Arts & Culture, численних 

віртуальних екскурсій ” та ін.), відео-версії творів вітчизняного музичного 

мистецтва (опери ,,Мойсей” М. Скорика, сучасної української опери-реквієму 

,,IYOV” Р. Григор’єва та І. Разумейка на сакральні тексти, експериментальних 

балетних вистав ,,Весни священної” І. Стравінського, фольк опери-балету 

,,Коли цвіте папороть” Є. Станковича, української класичної опери 

,,Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського, поставлених у 

Львівському оперному театрі, тощо). Студенти мали можливість передивитися 

низку документальних кінофільмів про життя і творчість видатних діячів 

української культури, зокрема сюжети із циклу україномовних телепередач 

канадського літературознавця М. Стеха ,,Очима культури” студії KontaktTV, 

присвячені питанням вітчизняної культурної спадщини та національної 

ідентичності (,,Про український стиль в архітектурі початку ХХ століття та 

архітектора Василя Кричевського”. Kontakt TV: Очима культури № 89, March 
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17th, 2018; ,, Василь Стефаник”. November 7, 2015, ,, Леся Українка і її остання 

драма ,,Оргія”. Kontakt TV: November 24, 2012 та ін.). Майбутнім 

культурологам пропонувалися й сюжети із програм українського телебачення, 

серед яких:  

 серія документальних фільмів ,,Гра долі” студії Віател (,,Solo-mea. 

Соломія Крушельницька”; ,,Обожнювана” (Марія Заньковецька та Микола 

Садовський), ,, Дорога. Василь Стефаник” у 5-ти частинах, ,,Владислав 

Городецький – архітектор ,,Будинку химерами”, збудованого для коханої 

дружини та ін.);  

 документальні фільми українського телеканалу UA: Перший, 

зокрема із циклу ,,Київська старовина. Світ мистецтва” (), циклу ,,Київські 

імена” (,,Федір Кричевський, майстер пензля”, ,,«Олександра Екстер. 

Осяяння” та ін.);  

 фільми серії ,,Велич особистості” від RadaTVchannel (,,Олександр 

Олесь”, ,,Іван Нечуй-Левицький” та ін.); 

 фільми інших вітчизняних студій (,,Історична правда з Вахтангом 

Кіпіані: Таємниці Леонтовича”, телеканал ZIK; ,,Моя Марія Заньковецька”, 

Київнаукфільм; ,,Олександр Олесь: український геній із сумським корінням”, 

Сумщина Incognita; ,,Микола Леонтович”, ДТРК Культура; ,,Історії міста. 

Владислав Городецький”, телеканал 1 + 1 та ін.).  

Наведемо фрагменти інтерактивної презентації до теми ,,Українське 

мистецтво ХХ століття” (Рис. 4. 16), яку ми пропонували студентам в курсі 

,,Історії української культури”. Презентацію розроблено в середовищі Power 

Point з використанням можливостей створення гіпертекстової структури та 

широким залученням мультимедійного контенту. Відзначимо, що ми 

дотримувалися вимог, що висуваються до якісних презентацій, опрацьовували 

аудіо- та відео фрагменти, редагували зображення, застосовували засоби 

інфографіки, а також дотримувались принципів академічної доброчесності, 



370 

 

посилаючись на всі інформаційні джерела, якими користувалися, добираючи 

мультимедійні компоненти 

 

   
 

   
 

Рис. 4. 16. Фрагменти інтерактивної презентації ,,Українське мистецтво 

ХХ століття” з мультимедійним контентом 

 

Для занурення в культуру і мистецтво певного періоду студентам 

пропонувалось виконання творчих завдань для презентації на практичних 

заняттях, серед яких:  

– підготувати доповідь з інтерактивною презентацією із 

мультимедійним контентом: ,,Творчий портрет діяча культури” (список 

митців та рекомендовані джерела додавались); 

– скласти хронологічну мультимедійну таблицю з використанням 

матеріалів електронного навчального посібника, а також самостійної 

пошукової роботи у мережі Інтернет; 
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– презентувати один із стилів художньої культури певного історичного 

періоду за власним сценарієм, використовуючи мультимедійні матеріали. 

При цьому для використання пропонувались матеріали цифрового 

освітнього ресурсу ,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття”, а 

також слід було шукати інформацію в мережі Інтернет. 

Отже, курс ,,Історії української культури” майбутні культурологи 

вивчали із залученням електронного посібника, матеріали якого доповнювали 

й поглиблювали певні розділи навчальної дисципліни; посібник 

використовувався в усіх видах освітньої діяльності: 

– на лекційних заняттях для унаочнення теорітичних відомостей з 

історії культури (перегляд мультимедійного контенту, фрагментів 

документальних фільмів та передач культурологічного змісту, слухання 

музичних творів тощо); 

– у процесі підготовки до практичних занять (для підготовки творчих 

проєктів у вигляді інтерактивних презентацій, постерів, ментальних карт та 

ін.); 

– для поглиблення культурологічних та мистецьких знань, загального 

естетичного світогляду та художнього смаку; 

– для доступу до мультимедійного контенту, що характеризує 

вітчизняну культуру кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема перегляду 

репродукцій творів українських художників, прослуховування музичних 

творів, написаних у вказаний період, перегляду численних фото-, аудіо- та 

відеоматеріалів; 

– для забезпечння самоконтролю знань (тестування); 

– для організації самостійної роботи студентів, зокрема з виконання 

творчих завдань з ,Історії української культури”. 

Відзначимо, що вивчення історії вітчизняної культури із залученням 

цифрового освітнього ресурсу ,,Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ 

століття”, додаткових ЦОР, розроблених до кожної з тем курсу було 

спрямовано на розвиток не лише інформаційно-комунікаційного (цифрового) 
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складника професійної компетентності майбутніх культурологів, а й спряло 

формуванню інших компонентів, зокрема відбувалося формування 

професійного культурологічного та мистецтвознавчого тезаурусу, історико-

теоретичних знань, поглиблювався інтерес та мотивація до вивчення 

професійно зорієнтованих дисциплін, до залучення засобів цифрових 

технологій, у тому числі мультимедіа; у той самий час відпрацьовувалися 

вміння й навички роботи в цифровому освітньому середовищі, формувалися 

особистісні ціннісні орієнтири у галузі цифрової культури, а також навички 

саморозвитку й творчості у професійній діяльності з використанням засобів 

цифрових технологій. 

Другою педагогічною умовою було передбачено надання майбутнім 

фахівцям культурології необхідного комплексу знань, умінь і навичок роботи 

в цифровому освітньому середовищі, забезпечення педагогічного керування 

цим процесом. Реалізація цієї умови була забезпечена введенням до 

професійної підготовки майбутніх культурологів спецкурсу ,,Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти” (зміст і структура спецкурсу 

описані у підрозділі 3.3, навчальна та робоча програми – в додатку В, візитівка 

курсу, розроблена в програмі Canva, – на рис. 4. 17). 

Майбутні культурологи опановували спецкурс ,,Цифрові технології 

сучасної культурологічної освіті”, в якому цифрові технології, зокрема 

цифрові освітні ресурси, ставали об’єктами вивчення. Студентам надавали 

відомості про можливості цифрових технологій в представленні інформації з 

культурологічних дисциплін, розглядалися культурологічні, соціологічні й 

мистецтвознавчі аспекти сучасної цифрової культури, було звернено увагу й 

на поняття цифрової грамотності та цифрової компетентності як такі, що 

входять до поняття цифрової культури та є ключовими у переліку 

компетентностей та навичок ХХІ століття (навчання впродовж життя). 
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Рис. 4. 17. Візитівка спецкурсу 

,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти”, 

розроблена в програмі Canva 

 

 Майбутні культурологи мали 

можливість зануритися в сучасні форми і 

жанри цифрової культури (NetArt, 

комп’ютерний перформанс, електронна 

музика та ін.), усвідомити процеси 

поступового переводу культурних 

артефактів у цифровий формат. 

Студенти ознайомлювалися із 

цифровими освітніми ресурсами з 

культурологічних та мистецьких 

дисциплін (електронними підручниками, 

посібниками, інформаційно-довідковими 

виданнями, навчально-розвивальними 

засобами для шкільного навчання та ін.), 

їх визначенням, класифікацією, 

аналізували їх з точки зору можливостей 

залучення до викладання ,,Художньої 

культури” та інтегрованого курсу 

,,Мистецтво” в загальноосвітній школі. 

Огляд цифрових освітніх ресурсів різних 

типів супроводжувало опанування 

основних вимог, що висуваються до їх 

створення. 

Майбутні фахівці в галузі культурології також опрацьовували вимоги до 

цифрового мультимедійного контенту вивчення дисциплін культурологічного 

та мистецького змісту в середній та вищій школі, особлива увага приділялась 

редагуванню візуальних зображень, аудіо- та відеоматеріалів. Важливим 

аспектом було усвідомлення основних принципів академічної доброчесності, 



374 

 

поваги до інтелектуальної власності інших (вимога посилатися на всі ресурси, 

використанні в мультимедійному забезпеченні). 

Окремою темою спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти” було опрацювання методики використання 

цифрових технологій у культурологічній освіті в школі та подальшій 

професійній діяльності культурологів інших напрямів, зокрема організаторів 

культуро-дозвіллєвої діяльності. 

Студенти знайомилися з наявними цифровими освітніми ресурсами з 

точки зору їх уведення до уроків художньої культури і мистецтва у школі, 

набували методичних знань із використання цифрових технологій, зокрема 

знань принципів побудови уроків ,,Художньої культури” та інтегрованого 

курсу ,,Мистецтво” з мультимедійною підтримкою, відпрацьовували 

практичні уміння використовувати програмне забезпечення для підготовки та 

проведення цих уроків, а також виховних заходів у школі, навчалися 

аналізувати, відбирати програмні засоби для створення власного цифрового 

забезпечення до уроків художньої культури та мистецтва в школі, пошуку та 

відбору інформації в глобальній мережі Інтернет, загалом – удосконалювали 

вміння працювати в цифровому освітньому середовищі. 

Вивчення спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної культурологічної 

освіти” передбачало ознайомлення майбутніх культурологів із програмним 

забезпеченням для оброблення звукових та відеофрагментів (Nero Wave Editor, 

Nero Vision, онлайн сервісами для редагування аудіо та відео: Windows Movie 

Maker, Pinnacle Studio, Bolide Movie Creator, мобільними додатками Movavi 

Clips, YouCut, VideoShow, PowerDirector, KineMaster, VivaMaster та ін.), 

графічними редакторами для роботи із зображеннями (Crello, Pixlr, Pho.to, 

Photocollage, Canva та ін.), що мало забезпечити успішну попередню 

підготовку мультимедійного контенту цифрових освітніх ресурсів для 

подальшого використання в професійній діяльності. 

Студентам також пропонувався перелік програм для створення власних 

цифрових освітніх ресурсів ,,малої” форми: інтерактивних постерів (Glogster 
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EDU, Canva, Thinglink, Н5Р та ін.), ментальних карт (Freemind, Сoogle, Xmind, 

MindMeister, BubblUs та ін.), засобів інфографіки (Vizualize, Google 

Developers, Easel.ly, Piktochart, Infogr.am та ін.), що розширило світогляд 

майбутніх фахівців щодо сучасних можливостей унаочнення 

культурологічного матеріалу. Відзначимо, що студенти із інтересом 

ознайомлювалися з названими програмами та онлайн-сервісами, при цьому 

вони виконували завдання аналітичного характеру (слід було порівняти 

можливості програм кожного типу та обгрунтувати вибір однієї із них для 

подальшого опрацювання і створення власних ЦОР). 

На рис. 4.18 та 4.19 наведені інтерактивні плакати, виконані студентами 

експериментальних груп під час опанування спецкурсу ,,Цифрові технології 

сучасної культурологічної освіти”. 

 

 
 

Рис. 4. 18. Інтерактивний плакат з курсу ,,Історії української культури”. 

Тема проєкту: ,,Олександр Довженко – ,,одержимий” мистецтвом кіно” 

(сервіс Glogster EDU) 
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Рис. 4. 19. Інтерактивний плакат з курсу ,,Історії української культури”.  

Тема проєкту: ,,Етапи розвитку української музики від найдавніших часів до 

наших днів” (сервіс Glogster) 

 

Створення культурологічних проєктів, що входило до змісту 

самостійної роботи майбутніх культурологів в курсі ,,Цифрові технології 

сучасної культурологічної освіти”, також вимагало розвинених умінь і 

навичок роботи в цифровому освітньому середовищі, побудови власної 

стратегії розроблення проєкту з використанням цифрових технологій. 

Наведемо зразок опрацювання мультимедійного контенту та створення 

інтерактивного плакату в середовищі Padlet як результату проєктної діяльності 

на тему ,,Етапи розвитку української духовної музики” (рис. 4. 20, виконала 

студентка О. Максименко, 2 курс, ЛНУ імені Т. Шевченка). Етапи роботи над 

культурологічним проєктом з використанням цифрових технологій: 

1. Аналіз культурологічних та мистецтвознавчих джерел, 

виокремлення основних етапів у розвитку української духовної музики (доба 

середньовіччя, репіод ренесансно-реформаційних тенденцій, доба бароко, 

доба Просвітництва, період втрати національної своєрідності, 20-ті роки ХХ 

століття, радянська доба, кінець ХХ – початок ХХІ ст.). 
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Рис. 4. 20. Інтерактивний мультимедійний постер як результат виконання 

проєкту ,,Етапи розвитку української духовної музики” (програма Padlet) 

 

2. Стисла характеристика кожного етапу (узагальнення інформаційних 

даних до 1 абзацу тексту). Наприклад, характеристика доби бароко (від другої 

половини XVII до середини XVIIІ ст.): переорієнтація музичної культури із 

візантійської на західноєвропейські традиції; розвиток партесного 

багатоголосся; поява нових музичних жанрів – канту та партесного концерту; 

вплив української музики на розвиток духовної музичної культури Росії. 

3. Пошук ілюстративного матеріалу до кожного історичного етапу, в 

результаті чого вибрано наступні візуальні ілюстрації: 

Головна ілюстрація. 

Хористи. Фрагмент ікони ,,Воздвиження 

Чесного Хреста”. URL: 

https://zaxid.net/voskresinnya_spivu_ukrayi

nskogo_baroko_n1448297 
 

 

Доба середньовіччя (ХІ – ХV ст.). 

Стихира на Собор архистратига Михаїла. 

Стихирарь. ХІ ст. (безлінійна нотація 

невматичного типу). Православна 

енциклопедія. URL: 

http://www.pravenc.ru/text/199937.html 

  

https://zaxid.net/voskresinnya_spivu_ukrayinskogo_baroko_n1448297
https://zaxid.net/voskresinnya_spivu_ukrayinskogo_baroko_n1448297
http://www.pravenc.ru/text/199937.html
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Період ренесансно-реформаційних 

тенденцій (XVI – перша половина 

XVIІ ст.). 

Початок Славника Хрестопоклонного 

тижня. Стихирарь. Середина ХVІІ ст. 

Православна енциклопедія. URL: 

http://www.pravenc.ru/text/199937.html 

  

Приклад знаменної нотації ХVІІ ст. з 

кіноварними помітками ,,Хресту Твоєму 

поклоняємося”. Круг церковнаго 

древняго знаменнаго пения. URL: 

http://www.seminaria.ru/raritet/morozov.ht

m. 
 

Доба бароко (від другої половини XVII 

до середини XVIIІ ст.). 

Київська квадратна нотація. Партесна 

музика – дослідження українських 

рукописів. URL: http://partesy-

kyiv.blogspot.com/2013/08/blog-post.html 

 

,,Мусикійська граматика” М. Дилецького. 

URL: http://incognita.day.kiev.ua/yak-

ukrayinski-horustu.html 

 
 

 Пошук аудіо та відео музичних ілюстрацій (за матеріалами сайтів 

,,Наша парафія” https://parafia.org.ua/audio/pieces/sacred/; ,,Шедеври 

православної музики” https://predanie.ru/; ,,Духовні піснеспіви” на сайті Свято-

Успенської Почаївської Лаври http://www.pochaev.org.ua/?pid=1417&lang=rus 

та ін.): 

 Kyrie eleison Cтихира ХІІ ст. Анонім. Виконує хор ,,Київ” (диригент 

М. Гобдич); 

 Монодія ХVІ ст. Виконує хор ,,Київ” (диригент М. Гобдич); 

http://www.pravenc.ru/text/199937.html
http://www.seminaria.ru/raritet/morozov.htm
http://www.seminaria.ru/raritet/morozov.htm
http://partesy-kyiv.blogspot.com/2013/08/blog-post.html
http://partesy-kyiv.blogspot.com/2013/08/blog-post.html
http://incognita.day.kiev.ua/yak-ukrayinski-horustu.html
http://incognita.day.kiev.ua/yak-ukrayinski-horustu.html
https://parafia.org.ua/audio/pieces/sacred/
https://predanie.ru/
http://www.pochaev.org.ua/?pid=1417&lang=rus


379 

 

 ,,Тіло Христове” (5-голосний мотет кінця XVII ст.). 

Виконує  камерний хор ,,Хрещатик”, диригент Л. Бухонська; 

 С. Пекалицький. ,,Іже херувіми”. Виконує  камерний хор 

,,Хрещатик”, диригент Л. Бухонська; 

 Є.Славінецький. ,,Радуйся, радость твою воспеваю”; 

 Партесний 12 голосний концерт ,,Сіде Адам прямо Рая”. 

Виконує ансамбль A cappella Leopolis, диригент Л. Капустіна; 

 Д. Бортнянський. ,,Да исправится молитва моя” (хор ,,Київ”); 

 А. Ведель. ,,Да исполнятся уста наша”. Виконує братський хор 

Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври; 

 М. Березовський. ,,Іже херувими”; Виконує камерний хор 

,,Хрещатик”. Художній керівник і диригент П. Струць 

 М. Леонтович. ,,Достойно є” із Літургії Іоанна Златоустого; 

 К. Стеценко. ,,Зо святими упокой” із ,,Панахиди”. Виконує 

Академічна хорова капела Українського радіо. Диригент Ю. Ткач; 

 О. Кошиць. ,,Херувимська”. Виконує хор Свято-Успенської 

Почаївської Лаври; 

 В. Сильвестров. ,,Отче наш”. Виконує хор ,,Дзвін” Інституту 

мистецтв НПУ імені М. Драгоманова. Художній керівник і диригент 

Г. Савчук; 

 Л. Дичко. ,,Нехай буде благословение”. Виконує хор хлопчиків 

НМАУ імені П. Чайковського. Художній керівник і диригент А. Шейко 

 М. Степаненко. ,,Благослови, душе моя, Господа”; ,,Отче наш”. 

Виконує камерний хор ,,Хрещатик”. Художній керівник і диригент П. Струць. 

4. Редагування мультимедійного контенту в онлайн-сервісах 

(,,нарізання” фрагментів музичних творів, редагування зображень в єдиному 

стилі). 
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5. Ознайомлення із сервісом Padlet та створення інтерактивного 

плакату з використанням підготовлених текстових фрагментів та 

мультимедійного контенту. 

6. Презентація проєкту. 

Особлива увага під час уведення до професійної підготовки майбутніх 

культурологів спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної культурологічної 

освіти” приділялась опрацюванню програми Microsoft Office PowerPoint як 

базової для створення інтерактивної презентації (як до уроків художньої 

культури та мистецтва в школі, так і рекламування й проведення окремих 

культурологічних заходів). Power Point є програмою, добре відомою вже 

багато років, проте її можливості є зазвичай мало вивченими викладачами й 

студентами, тому в більшості випадків презентації, створені в цьому 

програмному середовищі, обмежуються поданням текстових фрагментів у 

супроводі незрозумілих ілюстрацій. Побудова інтерактивної структури з 

розгалуженою системою гіперпосилань, користування системою стилів, 

дотримання єдності структури презентації, її кольорового оформлення 

почасту залишаються поза увагою користувачів. Тож ми намагалися занурити 

студентів у широкі можливості програми Power Point та навчити їх створювати 

якісні інтерактивні презентації. 

Вимоги до презентацій сформульовані науковцями досить давно [104, 

с. 248 – 250; 442, с. 173], але освітяни – студенти й викладачі закладів вищої 

освіти, шкільні вчителі, педагогічні представники дошкільної та позашкільної 

освітніх ланок – зазвичай їх не дотримуються. Тому ми підготували пам’ятки 

із використанням засобів інфографіки для студентів експериментальних груп 

(рис. 4. 21, 4. 22): 

 



381 

 

 
 

Рис. 4. 21. Інфографіка: ,,Функціональні можливості PowerPoint” 

 

 
 

Рис. 4. 22. Інфографіка: ,,Переваги PowerPoint” 
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Оскільки наразі існує значна кількість програм для створення 

презентацій крім Power Point, студенти експериментальних груп були 

ознайомлені також із Open Office Impress – програмою підготовки презентацій 

у складі Apache OpenOffice (http://www.openoffice.org/); Prezy – web-сервісом, 

за допомогою якого можна створювати інтерактивні мультимедійні 

презентації нелінійної структури (https://prezi.com/); Canva – україномовний 

web-сервіс, що вміщує безліч безоплатних дизайнерських макетів і фігур 

(https://www.canva.com/uk_ua/); Keynote як одна із ключових альтернатив 

PowerPoint з різноманітним дизайном шаблонів слайдів і графічних елементів 

(https://www.apple.com/ru/keynote/). Одним із найбільш популярних серед 

майбутніх культурологів став сервіс Canva, яким можна користуватися для 

створення не лише презентацій, а й постерів, інфографіки, публікацій в 

Instagram, відео та ін. Цей сервіс нами було використано для забезпечення 

лекційних занять презентаційним матеріалом (рис. 4. 23). 

 

  
 

Рис. 4. 23. Фрагмент презентації для лекції ,,Цифрова культура як феномен 

інформаційного суспільства” у програмі Canva 

 

Під час вивчення спецкурсу студентів було залучено до створення тестів 

з мультимедійним контентом, що мало мотивувати майбутніх культурологів 

до занурення у процедуру оцінювання знань і умінь школярів у галузі 

художьої культури, а також опрацювання відповідних тестових оболонок 

(HotPotatos, MyTestX, тестів у Google Classroom). Студенти усвідомили, що 

знання з таких дисциплін, як ,,Художня культура” та інтегрований курс 

http://www.openoffice.org/
https://prezi.com/
https://www.canva.com/uk_ua/
https://www.apple.com/ru/keynote/
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,,Мистецтво”, не можливо перевірити без включення до тестів засобів 

мультимедіа. 

Майбутнім культурологам було запропоновано опрацювати декілька 

онлайн-інструментів для створення тестових завдань, серед яких: 

Kahoot! – навчальна платформа на основі ігор, що використовується як 

в школах та інших навчальних закладах та надає можливість створювати 

вікторини й опитування (https://kahoot.com/); 

ClassMarker – сервіс, зручний для онлайн-тестування, що дозволяє 

розробляти різноманітні тести з необмеженою кількістю запитань і відповідей, 

передивлятися результати оцінювання, аналізувати статистику 

(https://www.classmarker.com/); 

Google Форми – частина офісного інструментарію Google Drive, один із 

найпоширеніших на сьогодні сервісів для проведення опитувань та створення 

тестових завдань, проведення тестування йз моментальними статистичними 

показниками; 

Proprofs – сервіс для створення тестів різних видів (вибрати один або 

декілька варіантів, заповнити пропущене слово або написати розгорнуту 

відповідь та ін.), з можливцістю додавати мультимедійний контент 

(https://www.proprofs.com/). 

Опрацювання програм для конструювання тестових завдань з 

мультимедійним контентом стало для майбутніх культурологів стимулом для 

пошуку й опрацювання нових програм, для творчих експериментів зі 

створення власних цифрових освітніх ресурсів, призначених для здійснення 

контролю знань. 

Отже, вивчення спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти” сприяло підвищенню цифрової грамотності 

майбутніх фахівців культурології, набуттю умінь і навичок роботи з 

мультимедійним контентом, зростанню інтересу до навчання з використанням 

цифрових технологій, тобто розвивало всі компоненти інформаційно-

https://kahoot.com/
https://www.classmarker.com/
https://www.proprofs.com/
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комунікаційного (цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів. 

Реалізація третьої педагогічної умови – використання засобів змішаного 

навчання для реалізації системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій – відбувалась завдяки 

поєднанню традиційного аудиторного навчання з його дистанційними 

формами. У середовищі Google Classкoom було створено окремий курс 

,,Цифрові технології сучасної культурологічної освіти”, на якому 

розташувалися основні матеріали спецкурсу. 

Як відомо, середовище Google Classroom – це інструмент від Google 

Apps for Education (https://chrome.google.com/). У цьому середовищі легко 

створюються курси для навчання в режимі реального часу або дистанційного 

навчанн. Google Classroom зв’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, тому 

студенти можуть працювати в Google Документах, зберігати свої робочі файли 

й виконувати завдання на Google Диску. Викладач в умовах дуже зручного й 

простого інтерфейсу може створювати і впорядковувати завдання, виставляти 

оцінки, коментувати й організовувати ефективне спілкування зі студентами. 

Цей безкоштовний сервіс було запущено в 2014 році, після чого його постійно 

оновлюють та додають нові можливості. 

Google Class відкривається на комп’ютері в будь-якому браузері (при 

наявності підключення до Інтернету), можна працювати також із мобільних 

пристроїв (смартфонів, айфонів, планшетів) на базі Android і iOS. 

Програмістами та консультантами компанії Google запропоновано покрокову 

схему роботи викладача і студента в Google Class (рис. 4.24).  

1. Викладач створює завдання або опитування, призначаючи його 

одному, декільком курсам або окремим студентам, вказуючи за необхідністю 

термін здачі, параметри доступу до доданих матеріалів, відстежуючи статус 

виконання завдань та додаючи коментарі під час їх виконання. 

2. Студент здає роботу, виконуючи яку він має можливість перегляду 

або редагування файлів, прикріплення посилань, зображень.  

https://chrome.google.com/
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Рис. 4. 24. Алгоритм роботи викладача зі студентами в Google Class. 

 

3. Викладач оцінює роботу, при цьому є можливість додавання до 

завдання приміток, виставлення оцінки і повернення роботи студенту із 

відгуком. Студент бачить свою оцінку та за необхідністю її доопрацьовує. 

Наведемо web-сторінки курсу ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти” для майбутніх культурологів, створеного в 

середовищі Google Class (рис. 4.25 – 4.27). 

 

 
 

Рис. 4. 25. Інтерфейс курсу ,,Цифрові технології сучасної культурологічної 

освіти” для майбутніх культурологів у середовищі Google Class 
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Рис. 4. 26. Викладачі курсу ,,Цифрові технології сучасної культурологічної 

освіти” для майбутніх культурологів у середовищі Google Class 

 

 
 

Рис. 4. 27. Загальний вигляд завдань спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти” в Google Class 

 

Відзначимо, що в умовах змішаного навчання значно активізувались 

методи самонавчання студентів за допомогою взаємодії з цифровими 

освітніми ресурсами при мінімальній участі викладача: робота з 

інформаційними джерелами стає значно цікавішою завдяки використаному в 

них мультимедійному контенту, а поєднання зорових і слухових вражень 

позитивно впливає на розвиток певних видів мислення і розумову діяльність 

користувачів загалом. Крім того, збільшилось значення індивідуальних 

методів навчання на основі використання цифрових засобів віддаленого 

спілкування (студент – викладач, навчання one on one), які виходять за межі 

традиційної аудиторної форми занять, а набувають нових форм і можуть 



387 

 

відбуватися через web-конференцію, Viber, Scipe, голосову пошту, електронну 

пошту тощо. 

В умовах змішаного навчання доцільним було залучення методів 

створення історико-культурного контексту засобами візуалізації, метод 

асоціативних зв’язків між видами мистецтв, метод аналізу-інтерпретації 

художніх творів. Так, використання методу створення історико-культурного 

контексту або культурологічної інтерпретації відкривало простір для 

занурення в історико-культурний контекст, що зазвичай оточує культурні 

артефакти, усвідомити загально естетичні тенденції часу, соціально-культурні 

практики, звичаї, традиції тощо. Тобто, студенти експериментальних груп 

намагалися осягнути культурні контексти, визначити герменевтичні сенси 

культури в межах діахронічного сприйняття власної культури та усвідомлення 

відмінностей синхронічних культур. Визначення герменевтичних сенсів 

культури неможливе без осягнення контекстів, які стоять за певним 

артефактом. Синхронічний та діахронічний аналіз текстів культури, без якого 

реалізація методу створення історико-культурного контексту не є 

ефективною, належить до евристичних методів мистецької освіти. Історико-

культурний контекст явищ культури і мистецтва набуває поглиблення завдяки 

залученню мультимедійного контенту, більш продуктивним стає пошук 

мистецьких аналогій і міжхудожніх асоціацій. 

Метод створення історико-культурного контексту використовувався під 

час вивчення професійно зорієнтованих курсів ,,Історії світової культури”, 

,,Культурології”, ,,Теорії та історії мистецтв”. Серед завдань для проєктної 

діяльності, які із задоволенням виконували студенти експериментальних груп 

в умовах змішаного навчання, було створення мультимедійних таблиць різної 

тематики. Метою створення цих проєктів було збільшення мотивації до 

занурення в світові культури різних епох, опанування специфіки кожної 

мистецької епохи, стилів і жанрів мистецтва, занурення в історико-культурний 

контекст. Для реалізацції проєктів необхідно було здійснювати пошук в 

мережі Інтернет, знаходити, систематизувати й аналізувати інформацію, 
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добирати й редагувати мультимедійний контент і потім заповнювати 

мультимедійні таблиці в певному середовищі (Power Point, Glogster, Canva 

тощо). Наприклад, студенти отримували завдання: 

1. Заповніть таблицю зразками видатних культурних артефактів, 

використовуючи засоби мультимедіа. 

Таблиця (приклад) 

Зразки культурних артефактів 

 
Види мистецтва Античний стиль Готичний стиль Класицизм 

Архітектура    

Живопис    

Скульптура    

Декоративно-ужиткове 

мистецтво 

   

Література    

Музика    

Інше    

 

2. Назвіть артефакти культури бароко у різних країнах. 

Таблиця (приклад) 

Артефакти культури бароко різних країн 

 
Види 

мистецтва 
Італія Франція Голландія Фландрія Іспанія Австрія Україна 

Архітектура        

Скульптура        

Живопис        

Музика        

 

3. Визначте художньо-стильові особливості різних мистецьких течій 

в культурі України кінця ХІХ – початку ХХ століття, назвіть їх представників 

та заповніть таблицю. 

Таблиця (приклад) 

Художньо-стильові особливості мистецьких течій в культурі України 

кінця ХІХ – початку ХХ століття та її представники 

 

Художні течії Представники та їх твори 
Художньо-стильові 

особливості 

Модернізм   

Еклектика   

Кубізм   

Футуризм   
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Авангардизм   

Абстракціонізм   

Конструктивізм   

Постмодернізм   

 

Фрагмент одного із реалізованих майбутніми культурологами проєктів 

– на рис. 4. 28. 

 
 

Рис. 4.28. Фрагмент культурологічного проєкту ,,Артефакти українського 

бароко” (виконано в середовищі Canva) 
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4.3. Аналіз та узагальнення результатів формувального 

експерименту. 

Формувальна стадія педагогічного експерименту, спрямованого на 

підготовку майбутніх культурологів до застосування засобів цифрових 

технологій, тривала упродовж 2016 – 2018 рр. Експериментальною базою 

дисертаційного дослідження були: Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова (м. Київ); Комунальний заклад ,,Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради; Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ); 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 

Криворізький державний педагогічний університет; Державний вищий 

навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”; 

Бердянський державний педагогічний університет; Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. 

Упродовж 2016 – 2018 рр. у освітній процес здобувачів вищої освіти 

спеціальності 034 Культурологія впроваджувалась експериментальна система 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців-культурологів 

засобами цифрових технологій. 

По завершенні формувального етапу роботи була проведена 

експериментальна перевірка ефективності змодельованої системи на основі 

застосування комплексу різноманітних методів, серед яких: педагогічний 

експеримент, організований з метою перевірки розроблених теоретичних 

припущень, зокрема гіпотези, висунутої на початку дослідження; тестування 

(використовувалися тести діагностики рівня засвоєння знань, умінь, ступенів 

сформованості якостей особистості тощо); експертне оцінювання; статистичні 

методи аналізу здобутих даних. 

У формувальній та контрольній стадіях експерименту загалом взяли 

участь 565 бакалаврів спеціальності 034 Культурологія (24 академічні групи, 



391 

 

із яких 12 виступили як експериментальні та інші 12 – як контрольні; загальна 

кількість осіб у експериментальних групах – 270, у контрольних – 295). 

Було проведено низку контрольних зрізів, аналогічних до 

констатувальних діагностичних процедур, з метою вимірювання кожного 

компоненту ІК (цифрового) складника професійної компетентності майбутніх 

культурологів. 

Наприкінці формувального етапу педагогічного експерименту студенти 

експериментальних та контрольних груп пройшли анкетування 

(див. додаток Ж) з метою діагностики сформованості ІК (цифрового) 

складника професійної компетентності за мотиваційно-ціннісним критерієм. 

Аналіз результатів анкетування майбутніх культурологів засвідчив 

зростання (у порівнянні із результатами анкетування на констатувальному 

етапі експерименту) інтересу та мотивації до опанування цифрових технологій 

та цифрової культури як феномену інформаційного суспільства, бажання 

вивчати програмне забезпечення, з яким можна працювати у різних сферах 

професійної діяльності культуролога. Відповіді на запитання анкети 

дозволили дійти таких висновків:  

1. Ознайомлення студентів з теоретичними і практичними основами 

використання цифрових технологій у навчанні та подальшій професійній 

діяльності в процесі вивчення спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти” суттєво впливає на рівень сформованості 

мотиваційно-ціннісного критерію сформованості ІК (цифрового) складника 

їхньої професійної компетентності. Володіючи навіть елементарними 

знаннями про різновиди цифрових освітніх ресурсів із культурології та різних 

видів мистецтва, знаючи ключові вимоги до створення власних ЦОР та їх 

використання, здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра зі спеціальності 034 

Культурологія  виявляють стійку позитивну мотивацію щодо їх системного 

застосування в навчанні та подальшій професійній реалізації. 

2. Переважна більшість студентів експериментальних груп виявили 

глибоке усвідомлення необхідності системного застосування цифрових 
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технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів, у викладанні художньої 

культури в школі, студенти висловлювали особисте бажання щодо їх 

подальшого вивчення, використання й самостійного проектування. 

3. За умов навчання на основі змодельованої системи здобувачі вищої 

освіти за спеціальністю 034 Культурологія охоче бралися за розроблення 

власних цифрових ресурсів, не лише на рівні мультимедійних презентацій у 

програмі PowerPoint, а цікавилися програмними оболонками та онлайн-

ресурсами Glogster, Cacoo, Prezy, Padlet та ін. 

Кількісні показники засвідчили, що майбутні культурологи після 

прослуховування спецкурсу ,,Цифрові технології сучасної культурологічної 

освіти”, роботи з цифровим освітнім ресурсом ,,Українська художня культура 

кінця ХІХ – початку ХХ століття”, іншими мультимедійними навчальними 

засобами з культурології та різних видів мистецтва значно глибше усвідомили 

важливість і необхідність занурення у специфіку сучасної цифрової культури, 

її форм і жанрів, застосування цифрових технологій у своїй професійній 

діяльності. 

Зведені та унаочнені показники мотиваційно-ціннісного критерію 

сформованості інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника 

професійної компетентності майбутніх культурологів на контрольному етапі 

наведені на рисунку 4. 29 та в таблиці 4. 7.   

 
Рис. 4. 29. Показники мотиваційно-ціннісного критерію сформованості ІК 

(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх бакалаврів 

культурології (контрольний етап) 
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Таблиця 4. 7 

Показники мотиваційно-ціннісного критерію сформованості 

інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів на контрольному етапі 

 
Рівні 

 

Групи 

Високий Достатній Середній Низький 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Контрольні  

групи 
25 8,47 47 15,93 128 43,39 95 32,20 

Експеримен-

тальні групи 
67 24,81 58 21,48 109 40,37 36 13,33 

 

Тестування на контрольному етапі відбувалося в середовищі Google 

Classroom. Спочатку було визначено мету тестування та дібрано зміст 

навчального матеріалу, який виносився на контроль. Здійснено аналіз робочої 

навчальної програми дисципліни ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти”, визначено розподіл годин між змістовими модулями 

з метою розроблення відповідних тестових завдань. Розподіл змісту 

навчального матеріалу для тестування унаочнено у вигляді діаграми 

(рис. 4. 30). 

 
Рис. 4. 30. Діаграма розподілу годин між змістовими модулями / 

темами дисципліни ,,Цифрові технології сучасної культурологічної освіти” 
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Для перевірки когнітивного критерію сформованості інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів на основі інформаційних матеріалів курсу ,,Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти” було розроблено матрицю тесту 

відповідно до рівнів пізнавальної діяльності (табл. 4. 8).  

Таблиця 4.8 

Матриця тесту контрольного етапу педагогічного експерименту 

 

Назва теми 

Цілі навчання (таксономія 

Блума) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь 

З
н

а
н

н
я

 

Р
о
зу

м
ін

н
я

 

З
а
ст

о
су

ва
н

н
я

 

А
н

а
л

із
 

Тема 1. Теоретичні засади використання 

цифрових технологій у культурологічній освіті. 

Можливості цифрових технологій в 

представленні інформації з культурологічних 

дисциплін. 

1 1 1 1 4 

Тема 2. Цифрова культура як сучасний 

феномен. Цифрова грамотність та цифрова 

компетентність. 

3 2 2  7 

Тема 3. Цифрові навчальні засоби з 

культурологічних та мистецьких дисциплін: 

визначення, класифікація. Огляд цифрових 

освітніх ресурсів різних типів 

1  1 1 3 

Тема 4. Вимоги до цифрового мультимедійного 

контенту вивчення дисциплін 

культурологічного та мистецького змісту в 

середній та вищій школі 

1 2 1  4 

Тема 5. Методика використання цифрових 

технологій у культурологічній освіті. 
1 1   2 

Загальна кількість завдань 7 6 5 2 20 

 

Тест було сформовано із 20 тестових завдань різних форм та різних 

рівнів складності, які було розміщено в Google Form 

(https://forms.gle/BiFcwYWPjipDVr387). Правила виконання завдань були 

https://forms.gle/BiFcwYWPjipDVr387
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зазначені перед завданнями кожної нової форми. Контент тестових завдань 

вміщував мультимедійні компоненти. 

Наведемо приклади завдань різного типу (рис. 4. 31 – 4. 33). 

 
 

Рис. 4. 31. Тестування на контрольному етапі педагогічного експерименту 

(https://forms.gle/BiFcwYWPjipDVr387). Завдання на вибір однієї відповіді. 

 

  
 

Рис. 4. 32. Тестування на контрольному етапі педагогічного експерименту. 

Завдання на вибір декількох відповідей та встановлення відповідності 

https://forms.gle/BiFcwYWPjipDVr387
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Рис. 4. 33. Тестування на контрольному етапі педагогічного експерименту. 

Завдання з мультимедійним контентом 

 

Аналіз результатів контрольного тестування майбутніх культурологів 

засвідчив, що студенти експериментальних груп, які були залучені до 

експериментального впровадження змодельованої системи, показали вищі 

результати сформованості когнітивного критерію ІК-складника професійної 

компетентності майбутніх фахівців, ніж студенти контрольних груп:  

 високий рівень – 41 осіб (15,18 %), достатній – 68 особи (25,19 %), 

середній – 128 особа (47,11 %), низький – 33 осіб (12,22 %) (в 

експериментальних групах майбутніх бакалаврів);  

 високий рівень – 28 осіб (9,49 %), достатній – 57 осіб (19,32 %), 

середній – 121 осіб (41,02 %), низький – 89 осіб (30,17 %) ( у контрольних 

групах майбутніх бакалаврів). 

Зведені показники вимірювання когнітивного критерію ІК (цифрового) 

компонента професійної компетентності майбутніх культурологів – в таблиці 

4. 9. 

На рисунку 4. 34 наведено унаочнене порівняння показників 

вимірювання названого критерію ІК (цифрового) компонента професійної 

компетентності майбутніх культурологів. 
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Таблиця 4. 9 

Показники сформованості когнітивного критерію ІК (цифрового) 

компонента (за результатами тестового контролю в контрольних та 

експериментальних групах) 

 
Рівні 

 

Групи 

Високий Достатній Середній Низький 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Контрольні  

групи 
28 9,49 57 19,32 121 41,02 89 30,17 

Експеримен-

тальні групи 
41 15,18 68 25,19 128 47,41 33 12,22 

 

 

 
 

Рис. 4. 34. Рівні сформованості когнітивного критерію ІК (цифрового) 

компонента професійної компетентності майбутніх культурологів на 

контрольному етапі 

 

Перевірка рівня сформованості ІК (цифрового) компонента професійної 

компетентності майбутніх культурологів за операційно-діяльнісним та 

рефлексивним критеріями проводилась аналогічно констатувальному етапу 

педагогічного експерименту на основі виконання творчих проєктів із 

використанням засобів цифрових технологій. Показники вимірювання 

наведені в таблиці 4. 10. та унаочнені у вигляді діаграми на малюнку 4. 35. 

 



398 

 

Таблиця 4. 10 

Показники сформованості операційно-діяльнісного та рефлексивного 

критеріїв ІК (цифрового) компонента (за результатами контрольного 

зрізу в контрольних та експериментальних групах) 

 
Рівні 

 

Групи 

Високий Достатній Середній Низький 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Операційно-діяльнісний критерій 

Контрольні  

групи 
21 7,12 27 9,15 92 31,19 155 52,54 

Експеримен-

тальні групи 
42 15,55 49 18,15 133 49,25 46 17,05 

Рефлексивний критерій 

Контрольні  

групи 
41 13,90 44 14,96 129 43,73 81 27,41 

Експеримен-

тальні групи 
66 24,44 61 22,60 114 42,22 29 10,74 

 

 

 
 

Рис. 4. 35. Рівні сформованості операційно-діяльнісного та рефлексивного 

критеріїв ІК (цифрового) компонента професійної компетентності 

майбутніх культурологів на контрольному етапі 

 

Отже, в експериментальних групах зросли показники високого та 

достатнього рівнів операційно-діяльнісного та рефлексивного критеріїв ІК 

(цифрового) компонента професійної компетентності майбутніх бакалаврів 
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культурології, у той самий час, як в контрольних групах за операційно-

діяльнісним критерієм переважав низький рівень (розвиненість практичних 

умінь і навичок використання цифрових технологій, створення ікясного 

мультимедійного контенту, вміння його опрацювання, володіння 

відповідними програмами та онлайн-сервісами було на дуже низькому рівні), 

за рефлексивним – середній. 

Аналіз результатів контрольних зрізів дозволив розділити студентів 

експериментальних і контрольних груп за рівнями сформованості ІК 

(цифрового) складника професійної компетентності майбутніх культурологів, 

схарактеризованими раніше. 

Майбутні бакалаври культурології високого рівня сформованості ІК 

(цифрового) складника професійної компетентності демонстрували глибокі 

знання форм і жанрів цифрової культури та цифрових технологій, їх 

можливостей для розв’язання завдань навчальної та подальшої професійної 

діяльності; критичність і гнучкість мислення, здатність до аналізу під час 

опрацювання інформаційних даних. Вони вміло використовували засоби 

цифрових технологій для виконання практичних завдань і професійно 

зорієнтованих проєктів; виявляли сформовані уміння роботи з програмним 

забезпеченням та онлайн сервісами для опрацювання електронного контенту, 

з інтересом вивчали нові прояви та творчі експерименти в галузі цифрової 

культури та мистецтва. Відзначимо також адекватну самооцінку більшості 

студентів цього рівня та загальну націленість майбутніх культурологів 

експериментальних груп на досягнення високого рівня цифрової грамотності 

та загалом цифрової компетентності в професійній діяльності. 

В експериментальних групах 20 %, в контрольних – 9,75 % майбутніх 

культурологів високого рівня сформованості ІК (цифрового) складника 

професійної компетентності. 

Студентів достатнього рівня сформованості досліджуваного складника 

професійної компетентності майбутніх бакалаврів культурології також 

характеризували стійка вмотивованість та інтерес до використання засобів 
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цифрових технологій під час навчальної та подальшої професійної діяльності, 

вони демонстрували достатні знання наявних форм і жанрів цифрової 

культури, що характерні для сучасного етапу її розвитку; сформовані вміння 

розроблення культурологічних проєктів. Їм притаманно активне використання 

можливостей мережі Інтернет, знання програмного забезпечення для 

опрацювання мультимедійного контенту і створення власних цифрових 

ресурсів; сформована потреба в постійному оновленні знань про можливості 

застосування цифрових технологій у подальшій професійній діяльності. 

В експериментальних групах 21,85 %, в контрольних – 14,84 % 

майбутніх бакалаврів культурології достатнього рівня сформованості ІК 

(цифрового) складника професійної компетентності. 

Середній рівень сформованості досліджуваного складника професійної 

компетентності майбутніх фахівців спеціальності 034 Культурологія 

продемонстрували здобувачі вищої освіти, які в цілому з інтересом ставилися 

до опанування цифрових технологій, проте їх характеризувало поверхневе 

знання форм і жанрів цифрової культури, неглибоке володіння тезаурусом у 

галузі цифрових технологій, слабко сформовані навички роботи в цифровому 

освітньому середовищі, в дистанційних курсах та середовищі Google 

Classroom, поверхнева орієнтація в наявних цифрових освітніх ресурсах. 

Майбутні культурологи середнього рівня проявляли інтерес до сучасних 

цифрових технологій, однак усвідомлення їх значущості для подальшої 

успішної професійної діяльності в них обмежене, бажання створювати власні 

ЦОР практично відсутнє, а в сфері цифрової грамотності в них сформовані 

уміння й навички користувача-початківця. 

Середній рівень сформованості ІК (цифрового) складника професійної 

компетентності виявлено в експериментальних групах у 44,81 %, в 

контрольних – 39,83 % майбутніх культурологів. 

Майбутніми культурологами низького рівня продемонстровано стихійну 

мотивацію та ситуативний інтерес до застосування цифрових технологій у 

навчанні та професійній діяльності, поверхневі теоретичні знання процесів 
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розвитку сучасного інформаційного суспільства, зокрема цифрової культури, 

слабку орієнтацію у здійсненні пошукових та аналітичних процедур засобами 

цифрових технологій. Характерна обмеженість культурологічного тезаурусу в 

сфері форм і жанрів цифрової культури, навичок освітньо-професійної 

діяльності в умовах цифрового освітнього середовища; майже відсутні уміння 

та навички проєктної діяльності із застосуванням комп’ютерних технологій, 

оцінювання цифрових освітніх ресурсів, явищ та процесів сучасної цифрової 

культури. 

В експериментальних групах 13,34 %, в контрольних – 35,58 % 

майбутніх культурологів низького рівня сформованості ІК (цифрового) 

складника професійної компетентності. 

Порівняємо рівні сформованості досліджуваного складника професійної 

компетентності майбутніх фахівців спеціальності 034 Культурологія 

експериментальних і контрольних груп (рис. 4. 36). 

 

 
 

Рис. 4. 34. Рівні сформованості ІК (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів експериментальних і контрольних 

груп на контрольному етапі 
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Унаочнимо порівняльні показники сформованості ІК (цифрового)-

складника професійної компетентності майбутніх культурологів 

експериментальних груп на констатувальному та контрольному етапах 

педагогічного експерименту (рис. 4. 37). 

 

 
 

Рис. 4. 37. Порівняльні показники сформованості ІК (цифрового)-складника 

професійної компетентності майбутніх культурологів ЕГ на 

констатувальному та контрольному етапах педагогічного експерименту 

 

Для розподілу рівнів сформованості ІК (цифрового) складника 

професійної компетентності майбутніх культурологів, ми скористались 

аналітичним способом. 

Це найпростіший вид стандартизації. Для виділення рівнів нам 

знадобиться два статистичних показники:  

 середнє арифметичне (m)  

 стандартне відхилення (σ). 

Ми можемо виділити рівні так, щоб в середину потрапляло 50% всієї 

вибірки згідно теоретичного розподілу. 

Границя низьких балів = m –
3

4
∙σ = 12,53 – 

3

4
∙5,74 = 8,23 

Границя високих балів = m + 
3

4
∙∙σ = 12,53 + 

3

4
∙∙5,74 = 17,9 
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У зв’язку з тим, що наш розподіл незначно відрізняється від 

теоретичного, ми припускаємо, що розподіл осіб по виділених інтервалах буде 

приблизно відповідати теоретичному. Перевіримо це: 

Низькі бали =  13,34% 

Середні бали = 44,81% 

Достатні бали = 21,85% 

Високі бали = 20% 

Як бачимо, отриманий розподіл з невеликою похибкою відповідає 

очікуваному. 

Використовуючи критерій хі-квадрат (chi-square, χ²) ми можемо 

статистично підтвердити наші висновки. Для цього побудуємо таблицю і 

зробимо розрахунки: 

Таблиця 4. 11 

Обчислення проміжних значень для обчислення χ². 

Емпіричне Теоретичне (Е-Т)²/Т 

13,34 15 0,18 

44,81 40 0,58 

21,85 30 2,21 

20 15 1,67 

Зробимо розрахунки за наступною формулою: 

 𝝌² =  
∑(𝑬−𝑻)𝟐

𝑻
=  𝟒, 𝟔𝟒 (1) 

Отримане значення 4,64 є емпіричним значенням критерію. Його 

необхідно порівняти з критичним, яке визначаємо в таблиці критичних 

значень. Для пошуку нам знадобиться значення df (кількість ступенів 

свободи). df = n-1= 4 – 1 = 3. Для рівня значущості p = 0,05 і df = 3 критичне 

значення 7,82. Оскільки 4,64<7,82, то робимо висновок про незначне 

відхилення емпіричного розподілу від теоретичного. 

З метою підтвердження достовірності отриманих даних було 

використано теорію перевірки гіпотез відносно середньої статистичної 

величини та дисперсії, які вказують на існування відмінностей між 

досліджуваними показниками.  
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Нульові гіпотези Н0
(1), Н0

(2), Н0
(3), Н0

(4): запропонована методика із 

обґрунтованого введення цифрових технологій у процес професійної 

підготовки майбутніх фахівців культурології не впливає на формування їхньої 

професійної компетентності (її ІК (цифрового) складника). 

Проаналізуємо отримані статистичні дані показників рівнів 

сформованості ІК (цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів за усіма критеріями в контрольних та 

експериментальних групах. Рівень статистичної значущості обрано α=0,05. 

Таблиця 4. 12 

Рівні сформованості ІК (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів за усіма критеріями в ЕГ та КГ 

за результатами контрольного експерименту (%) 

 
Рівні Критерії формованості ІК(цифрового) складника  

Мотиваційно-

ціннісний 

Когнітивний Операційно-

діяльнісний 

Рефлексивний 

Групи 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 24,81 8,47 15,18 9,49 15,55 7,12 24,44 13,90 

Достатній 21,48 15,93 25,19 19,32 18,15 9,15 22,60 14,96 

Середній 40,37 43,39 47,41 41,02 49,25 31,19 42,22 43,73 

Низький 13,33 32,20 12,22 30,17 17,05 52,54 10,74 27,41 

 

Ми використовували критерій Пірсона (хі-квадрат) – χ2. 

Для даних, виміряних в порядковій шкалі (у нашому випадку, визначено 

рівні досягнень студентів: високий, достатній, середній, низький), варто 

використати критерій однорідності 𝜒2. 

Емпіричне значення критерію 𝜒2
емп обчислимо за формулою [301, с. 51]: 

 𝜒2
емп = 𝑁 ∙ 𝑀 ∙ ∑

(
𝑛𝑖
𝑁

−
𝑚𝑖
𝑀

)
2

𝑛𝑖+𝑚𝑖

𝐿
𝑖=1  (2 ) 

Будемо обчислювати значення 𝜒2
емп для кожного з критеріїв 

сформованості ІК(цифрового) складника. 

Обчисливши фактичне значення критерію, порівняємо його з табличним 

(критичним) значенням, скориставшись такими умовами:  
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- якщо 𝜒2
емп > 𝜒2

табл, тобто χ2  потрапляє у критичну область – 

розбіжність між емпіричними та теоретичними частотами є істотною і її не 

можна пояснити випадковими коливаннями даних, а емпіричний розподіл є 

принципово відмінним від теоретичного;  

- якщо 𝜒2
емп ≤ 𝜒2

табл, відхилення фактичних частот від теоретичних 

вважається випадковим, неістотним; емпіричний розподіл відповідає 

теоретичному. 

Опишемо процес обчислення значення 𝜒2
емп для мотиваційно-

ціннісного критерію.  

Таблиця 4. 13.  

Обчислення значення 𝛘𝟐
емп для мотиваційно-ціннісного критерію 

 

Обчислення значення критерію зручно виконувати з використанням 

електронних таблиць MS Excel (рис. 4. 38). 

 

 

Рис. 4. 38. Формули для обчислення 𝜒2 в середовищі MS Excel 

ni ЕГ mi КГ

Високий 67 25% 25 8% 0,00029

Достатній 58 21% 47 16% 0,00003

Середній 109 40% 128 43% 0,000004

Низький 36 13% 95 32% 0,00027

N 270 M 295

χ2

0,0006 47,41859

Мотиваційно-

ціннісний

ГрупиРівні
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В таблиці наведено формули, які використовувались для обчислення 

проміжних значень та значення 𝜒2. 

Оскільки 𝜒2
емп > 𝜒2

табл, то достовірність відмінностей порівнювальних 

характеристик складає 95%. 

Для усіх інших критеріїв (когнітивного, операційно-діяльнісного та 

рефлексивного) обчислення емпіричне значення критерію χ2 виконаємо за тим 

же алгоритмом. 

Таблиця 4. 14.  

Обчислення значення 𝛘𝟐
емп для когнітивного критерію 

 

 

Таблиця 4. 15.  

Обчислення значення 𝛘𝟐
емп для операційно-діяльнісного критерію 

 

 

  

ni ЕГ mi КГ

Високий 41 15% 28 9% 0,00005

Достатній 68 25% 57 19% 0,00003

Середній 128 47% 121 41% 0,000016

Низький 33 12% 89 30% 0,00026

N 270 M 295

0,0004 28,27623

Когнітивний

Групи
Рівні χ

2

ЕГ КГ

Високий 42 16% 21 7% 0,00011

Достатній 49 18% 27 9% 0,00011

Середній 133 49% 92 31% 0,000145

Низький 46 17% 155 53% 0,00063

N 270 M 295

Рівні χ
2

0,0010 78,92711

Групи

Операційно-

діяльнісний
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Таблиця 4. 16.  

Обчислення значення 𝛘𝟐
емп для рефлексивного критерію 

 

 

Статистична обробка результатів, застосування критерію χ2 призвели до 

відхилення нульових гіпотез Н0
(1), Н0

(2), Н0
(3) Н0

(4) щодо відсутності 

відмінностей між рівнями сформованості ІК (цифрового) складника 

професійної компетентності майбутніх культурологів контрольних і 

експериментальних груп.  

Було прийнято альтернативні гіпотези Н1
(1), Н1

(2), Н1
(3), Н1

(4) про існування 

статистично значущих відмінностей між рівнями сформованості мотиваційно-

ціннісного критерію (𝜒2
емп

= 47,41 > 𝜒2
табл

= 7,815), когнітивного критерію 

(𝜒2
емп

= 28,28 > 𝜒2
табл

= 7,815), операційно-діяльнісного критерію (𝜒2
емп

=

78,931 > 𝜒2
табл

= 7,815), рефлексивного критерію (𝜒2
емп

= 32,91 > 𝜒2
табл

= 7,815), 

ІК (цифрового) складника професійної компетентності майбутніх бакалаврів 

культурології відповідно студентів контрольних та експериментальних груп.  

Отже, результати проведеного експериментального впровадження 

системи формування професійної компетентності майбутніх культурологів 

засобами цифрових технологій дають змогу стверджувати, що застосування  та 

обґрунтоване введення в процес професійної підготовки фахівців 

культурології цифрових технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів, 

опанування умінь і навичок творення власних ЦОР для забезпечення 

навчальної та подальшої професійної діяльності, занурення у сучасні форми і 

жарни цифрової культури сприяє професійному розвитку здобувачів вищої 

ЕГ КГ

Високий 66 24% 41 15% 0,00010

Достатній 61 23% 44 16% 0,00006

Середній 114 42% 129 48% 0,000001

Низький 29 11% 81 30% 0,00025

N 270 M 295

χ
2

0,0004 32,91399

Рефлексивний

Групи
Рівні



408 

 

освіти спеціальності 034 Культурологія, зокрема формуванню ІК (цифрового) 

складника професійної компетентності фахівців, який є основою у формуванні 

професійної компетентності майбутніх культурологів на сучасному етапі 

інформатизації та цифровізації суспільства і освіти. 

Висновки до розділу 4 

Експериментальна перевірка ефективності системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій проводилась в три етапи: діагностичний (2014 – 2016 рр.), змістово-

практичний (2016 – 2018 рр.), аналітико-підсумковий (2019 – 2020 рр.). В 

експериментальній роботі взяли участь 47 викладачів культурологічних 

дисциплін закладів вищої освіти (10 викладачів без наукового ступеня, 

29 кандидатів та 8 докторів наук) та 565 бакалаврів спеціальності 034 

Культурологія. Серед ключових методів експериментального впровадження 

змодельованої системи: традиційні методи педагогічного дослідження 

(спостереження, бесіди, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду); 

педагогічний експеримент; тестування; виконання проєктів із застосуванням 

цифрових технологій; анкетування; статистичні методи аналізу отриманих 

даних. 

Метою педагогічного експерименту було підтвердження загальної 

гіпотези, висунутої на початку дослідження про те, що упровадження системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій відповідно до розроблених теоретико-методологічних 

засад забезпечить підвищення рівня сформованості інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх фахівців. 

Досягнення ефективності змодельованої системи уможливило 

залучення до професійної підготовки майбутніх фахівців цифрових освітніх 

ресурсів з культурології та різних видів мистецтва (цифрових підручників і 

посібників, інформаційно-довідкових цифрових видань, навчально-
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розвивальних та ігрових цифрових ресурсів для школярів, цифрових освітніх 

ресурсів ,,малих” форм); упровадження в освітній процес авторських 

цифрових освітніх ресурсів різних типів (електронного посібника, засобів 

дистанційного та змішаного навчання, інтерактивних плакатів, 

інтелектуальних карт, інтерактивних презентацій, засобів інфографіки); 

надання майбутнім фахівцям культурології необхідного комплексу знань, 

умінь і навичок роботи в цифровому освітньому середовищі, забезпечення 

педагогічного керування цим процесом; активного використання форм і 

методів змішаного навчання. 

Оцінювання ефективності запропонованої системи проводилося на 

основі перевірки сформованості інформаційно-комунікаційного (цифрового) 

складника професійної компетентності майбутніх культурологів за чотирма 

критеріями: мотиваційно-ціннісним, когнітивним, операційно-діяльнісним, 

рефлексивним. 

Діагностичні процедури, що були проведені на констатувальному та 

контрольному етапах експериментального впровадження змодельованої 

системи, вміщували анкетування (опитування), спостереження, бесіди, 

тестування, виконання проєктних завдань. 

Результати контрольних зрізів засвідчили в студентів 

експериментальних груп значне зростання мотивації до вивчення феномену 

сучасної цифрової культури та інтересу до цифрових освітніх ресурсів, що 

привело до вищих результатів сформованості когнітивного критерію та 

якіснішого й творчого виконання проєктних завдань. Показники 

сформованості інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника 

професійної компетентності майбутніх культурологів експериментальних 

груп виявилися значно вищими ніж у студентів контрольних груп, що 

уможливлює загальне зростання рівня професійної компетентності майбутніх 

фахівців-культурологів. 
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Основні результати дослідження, викладені в четвертому розділі, 

відображено в таких публікаціях автора: 

[56; 57; 59; 62; 64; 66; 68; 69; 70; 81; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 98; 608; 609].  
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ВИСНОВКИ 

У дослідженні наведено теоретичне обґрунтування й нове вирішення 

проблеми професійної підготовки фахівців культурології в умовах 

цифровізації освіти, що виявилося в розробці теоретико-методичних засад та 

впровадженні системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій. 

Відповідно до поставленої мети та сформульованих завдань 

педагогічного дослідження під час наукового пошуку отримано такі основні 

результати: 

1. Визначено загальнофілософські й загальнонаукові методологічні 

орієнтири дослідження професійної компетентності майбутніх культурологів, 

серед яких наукові підходи: системний, оскільки провідною метою 

дослідження є розроблення й експериментальна перевірка системи 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців культурології 

засобами цифрових технологій; культурологічний, що забезпечує 

методологічне підґрунтя та врахування специфічних особливостей підготовки 

культурологів у закладах вищої освіти та зорієнтований на підготовку кожного 

фахівця як людини культури; синергетичний, що створює умови для побудови 

системи формування професійної компетентності майбутніх культурологів у 

її (системи) постійному розвитку й саморозвитку; аксіологічний, завдяки 

якому акцентовано увагу на цінностях сучасного суспільства й освіти, які 

мають бути враховані в підготовці культурологів; особистісний, орієнтований 

на створення освітнього середовища, в якому забезпечуватиметься розвиток і 

саморозвиток кожної особистості майбутніх культурологів; діяльнісний, 

пов’язаний із активною діяльністю майбутніх фахівців, застосуванням 

набутих теоретичних знань на практиці, успішною інтеграцією в соціумі й 

професійною самореалізацією культурологів; ресурсний, що забезпечує 

розвиток зовнішніх і внутрішніх ресурсів розвитку особистості майбутніх 

фахівців культурології; інформаційний, на якому ґрунтується інформаційне 
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забезпечення, формування й функціонування цифрового освітнього 

середовища професійної підготовки майбутніх культурологів; 

компетентнісний, як такий, що спрямований передусім на досягнення 

результату професійної підготовки фахівців і виступає в якості ключової 

освітньої парадигми. 

Аналіз сучасного стану розвитку культурологічної освіти в Україні, 

аналіз наявних освітніх програм спеціальності 034 Культурологія 

бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти, що пропонуються 

здобувачам в ЗВО України, дозволив з’ясувати, що професійна підготовка 

культурологів у вишах має досить різновекторне спрямування й залежить від 

загальної місії навчального закладу, що приводить до значної розбіжності в 

переліку обов’язкових дисциплін та різноманіття вибіркових компонентів 

освітніх програм. Вектори навчання культурологів у закладах вищої освіти 

України мають різну спрямованість через специфіку майбутньої професійної 

реалізації: культуролог має бути готовим працювати і в галузі освіти / 

педагогіки, і економічній та соціальній галузі, зокрема індустрії культурно-

дозвіллєвих, готельних, туристичних, розважальних послуг, займатись 

науковою та науково-дослідною діяльністю в сфері гуманітарних та 

суспільних наук, бути фахівцем-викладачем закладів загальної та спеціальної 

мистецької освіти тощо. 

2. Конкретизовано сутність поняття „професійна компетентність 

майбутніх культурологів”, яку ми тлумачимо як інтегративну здатність 

особистості на основі здобутих знань (усвідомлення онтології, гносеології 

культури, культурної семантики, теорій і концепцій культури та ін.), 

розвинених умінь і навичок (ефективної комунікації, зокрема спілкування з 

мистецтвом, форм міжкультурної взаємодії, інтерпретації культури та 

цифрової комунікації і творчості тощо), сформованих ціннісних орієнтацій, 

духовної культури та досвіду здійснювати професійну діяльність з 

використанням цифрових технологій. У структурі професійної компетентності 

майбутніх культурологів у контексті процесів цифровізації суспільства, 
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культури і освіти вважаємо за необхідне виокремити наступні складники: 

мистецтвознавчий; психолого-педагогічний; культурологічний; 

організаційно-економічний; інформаційно-комунікаційний (цифровий). 

Кожен із названих складників відповідає загальній структурі компетентності, 

саме тому формування й розвиток кожного з них має відбуватися у 

відповідності до когнітивного, операційно-діяльнісного та рефлексивно-

ціннісного компонентів. Для нашого дослідження ключове значення має зміст 

інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх фахівців культурології, розвиток якого є 

визначальним в системі професійної підготовки культурологів, враховуючи 

сучасні процеси інформатизації та цифровізації суспільства і освіти. 

3. Розглядаючи цифровізацію як ключовий чинник модернізації 

вітчизняної освіти, нами конкретизовано визначення низки понять: 

 „цифрову культуру” ми розуміємо як сучасну форму існування 

культури, яка демонструє процеси оцифровування традиційної культури та 

виникнення нових артефактів та мистецьких практик на основі цифрового 

кодування (NetArt, комп’ютерна музика, віртуальні інсталяції та ін.). Цифрову 

культуру особистості (педагога, культуролога, фахівця іншої галузі) ми 

розглядаємо як систему поведінки особистості в умовах цифрового 

суспільства, що включає культуру комунікації (Web-спілкування, Network 

Etiquette), раціональне споживання інформації (медіаграмотність), розвинене 

критичне мислення та ефективне використання цифрових технологій для 

забезпечення особистих потреб та успішної професійної діяльності; 

 „цифрова грамотність” розглядаємо як поняття, значно вужче за 

цифрову культуру, їй підпорядковане та таке, що вказує на сформованість 

умінь і навичок використання цифрових технологій, це здатність ефективно і 

безпечно використовувати сучасні цифрові технології в роботі та навчанні, в 

професійному та особистісному розвитку; 
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 „цифрову компетентність” ми тлумачимо, ґрунтуючись на 

визначенні А. Ferrari в міжнародних документах, як набір знань, умінь, 

ставлень (включаючи здатності, стратегії, цінності та обізнаність), що 

необхідні для використання інформаційно-комунікаційних технологій та 

цифрових медіа з метою виконання завдань; вирішення проблем; спілкування; 

управління інформацією; співробітництва; створення і поширення змісту; та 

побудови знання ефективно, результативно, відповідно, критично, творчо, 

самостійно, гнучко, етично, рефлексивно для роботи, відпочинку, спільної 

діяльності, навчання, спілкування, задоволення споживчих потреб та 

забезпечення можливостей для реалізації прав. 

4. Уточнено визначення поняття „цифрові освітні ресурси” як 

інтерактивні навчальні засоби, що розроблені з допомогою цифрових 

технологій та відповідають сучасним процесам цифровізації освіти; ЦОР 

фактично є ідентичними засобам відкритої освіти, оскільки відкритий доступ 

до цифрових навчальних засобів є одним із трендів вітчизняного і зарубіжного 

е-навчання (e-learning). Класифіковано цифрові освітні ресурси професійної 

підготовки майбутніх культурологів на такі групи: цифрові підручники й 

посібники як електронні навчальні видання, що повністю чи частково 

забезпечують реалізацію навчального процесу; інформаційно-довідкові 

цифрові видання, що мають функцію додаткового інформаційного 

забезпечення організації процесу навчання; навчально-розвивальні та ігрові 

цифрові ресурси, що дозволяють реалізувати один із ключових принципів 

оновлення сучасної школи, передусім її початкової ланки – принцип навчання 

з використанням ігрових технологій; цифрові освітні ресурси „малих” форм, 

що мають функцію практичного забезпечення принципу наочності через 

використання засобів мультимедіа. 

5. Обґрунтовано концептуальні основи побудови системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів. Систему формування 

професійної компетентності фахівців спеціальності 034 Культурологія 

засобами цифрових технологій визначено як цілісну, керовану сукупність 
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компонентів (концептуально-цільового, змістово-процесуального, оцінно-

рефлексивного), що враховує потреби та вимоги інформатизації освіти з 

метою загальнодидактичного, навчально-методичного та інформаційно-

технологічного забезпечення освітнього процесу. В основу моделі названої 

системи покладені загальнодидактичні та специфічні принципи 

(інформатизації освіти; відкритої освіти; мультимедійності; активізації 

творчої діяльності засобами цифрових технологій).  

Визначено педагогічні умови формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій: упровадження в 

освітній процес авторських цифрових освітніх ресурсів; надання майбутнім 

фахівцям культурології необхідного комплексу знань, умінь і навичок роботи 

в цифровому освітньому середовищі, забезпечення педагогічного керування 

цим процесом; використання засобів змішаного навчання для реалізації 

системи формування професійної компетентності майбутніх культурологів 

засобами цифрових технологій. Визначено методи застосування цифрових 

технологій у професійній підготовці майбутніх культурологів, серед яких 

актуальні на сьогодні: загальнодидактичні методи (наочно-демонстраційний 

та проблемно-пошуковий, реалізовані засобами цифрового навчання в формах 

проєктної діяльності), а також методи, специфічні для культурологічної та 

мистецької освіти (метод створення історико-культурного контексту засобами 

візуалізації, метод асоціативних зв’язків між видами мистецтв, метод аналізу-

інтерпретації художніх творів). 

6. Розроблено навчально-методичне забезпечення системи формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій, до якого увійшли: 

 цифровий освітній ресурс – електронний посібник „Українська 

культура кінця ХІХ – початку ХХ століття” для поглибленого вивчення 

здобувачами бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 034 

Культурологія вказаного періоду розвитку вітчизняної культури в контексті 

загальноєвропейських художньо-естетичних напрямів і тенденцій; 
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 навчально-методичний комплекс дисципліни – спецкурсу „Цифрові 

технології сучасної культурологічної освіти” для майбутніх фахівців 

спеціальності 034 Культурологія, що вміщує навчальну і робочу програми, 

плани-конспекти лекцій, інтерактивні мультимедійні презентації до лекцій, 

плани практичних занять, завдання для практичної та самостійної роботи 

студентів, тести для контролю знань і умінь студентів;  

 дистанційний курс „Цифрові технології сучасної культурологічної 

освіти”, розміщений у навчальних середовищах Moodle та Google Classroom, 

який забезпечує опрацювання матеріалів спецкурсу та дозволяє у повній мірі 

реалізувати принципи змішаного навчання; 

 цифровий модуль „Цифровізація сучасної культури” до дисциплін 

фахової підготовки культурологів бакалаврського рівня, зокрема курсів 

„Історія світової художньої культури”, „Історія та теорія світової культури”, 

„Історія української культури”, „Художня культура з методикою викладання”; 

 навчально-методичний посібник „Мультимедійні навчальні засоби 

в підготовці майбутніх культурологів” щодо практичного застосування 

цифрових технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів різних типів для 

формування професійної компетентності фахівців культурології. 

7. Організовано і проведено процедуру діагностики рівнів 

сформованості ІК-(цифрового) складника професійної компетентності 

майбутніх культурологів, для чого визначено основні критерії, показники та 

відповідні рівні, обґрунтовано та виокремлено інструментарій діагностики. 

Серед інструментів оцінювання провідне місце посіли анкетування, 

тестування та проєктна діяльність. 

Вивчення рівнів сформованості ІК-(цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів було здійснено за чотирма 

критеріями:  

 мотиваційно-ціннісним з відповідними показниками: 

сформованість потреби у використанні цифрових технологій, зокрема 
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цифрових освітніх ресурсів, для здійснення освітньої та професійної 

діяльності; сформований інтерес і позитивне ставлення до застосування ЦОР 

у навчанні та професійній діяльності; прагнення до опанування нових 

цифрових форм і жанрів культури; 

 когнітивним з показниками: обсяг теоретичних знань у сфері 

цифрової культури, теоретичних основ цифрових технологій, хмарних 

технологій, особливостей онлайн-навчання тощо; володіння відповідним 

тезаурусом; сукупність технічних знань для створення власного цифрового 

освітнього середовища;  

 операційно-діяльнісним, показниками якого виступають уміння й 

навички роботи в цифровому освітньому середовищі, зокрема в дистанційних 

навчальних середовищах Moodle та Google Classroom; здатність творчої 

діяльності для розроблення й впровадження цифрових освітніх ресурсів; 

критичність і гнучкість мислення, здатність до здійснення проєктної 

діяльності; 

 рефлексивним з показниками: здатність до адекватної самооцінки 

власних можливостей та перспектив використання цифрових технологій; 

бажання підвищити власний рівень ІК-(цифрової) компетентності, прагнення 

до саморозвитку і самовдосконалення у сфері цифрових технологій; 

готовність до опанування інновацій в галузі цифрової культури. 

8. Реалізовано експериментальну перевірку ефективності розробленої 

системи формування професійної компетентності майбутніх культурологів 

засобами цифрових технологій в умовах сучасного закладу вищої освіти, що 

відбувалась у перебігу діагностичного, змістово-практичного та аналітико-

підсумкового етапів. 

Результати контрольних зрізів засвідчили, що в студентів 

експериментальних груп зросла мотивація до вивчення жанрових форм 

сучасної цифрової культури, підвищився інтерес до цифрових освітніх 

ресурсів, що стимулювало заглиблення у сферу культурологічного тезаурусу, 
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опанування наявних цифрових освітніх ресурсів та якіснішого й творчого 

виконання проєктних завдань. Показники сформованості ІК-(цифрового) 

складника професійної компетентності майбутніх культурологів 

експериментальних груп виявилися значно вищими ніж у студентів 

контрольних груп. 

Отже, результати проведеного педагогічного експерименту дозволяють 

стверджувати, що впровадження системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій 

сприяє формуванню інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника 

цієї компетентності і таким чином позитивно впливає на загальне зростання 

показників професійного розвитку майбутніх фахівців культурології, і 

обґрунтовують ефективність пропонованої експериментальної системи. 

Дисертаційна робота не вирішує всіх аспектів проблеми використання 

цифрових технологій у професійній підготовці фахівців спеціальності 034 

Культурологія. Продовження пошуку за цією проблематикою доцільно 

здійснювати в таких напрямах: обґрунтування теоретико-методичних засад 

формування та розвитку єдиного цифрового освітнього середовища для 

підготовки майбутніх культурологів; розроблення цифрового навчально-

методичного забезпечення для викладання професійно зорієнтованих 

дисциплін на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти; 

оновлення змісту сучасної культурологічної освіти через залучення нових 

курсів, пов’язаних із процесами цифровізації культури і освіти. 
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consisting of various components and acting as a whole? 2017. URL: 

http://www.eunis.org/download/2017/EUNIS_2017_paper_16.pdf (Last accessed: 

15.12.2019). 

618. А Digital Agenda for Europe / Communication from the Commission 

to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 19.05.2010. 245 final. 

URL : http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN (Last 

accessed: 09.08.2018). 

619. ІCT competency standards for teachers: policy framework. Paris: 

UNESCO, 2009. URL : 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210E.pdf (Last accessed: 

12.10.2019). 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-05822-1
https://www.christenseninstitute.org/blog/5-blended-learning-trends-to-watch/?_sf_s=blended+learning&sf_paged=2
https://www.christenseninstitute.org/blog/5-blended-learning-trends-to-watch/?_sf_s=blended+learning&sf_paged=2
http://www.eunis.org/download/2017/EUNIS_2017_paper_16.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210E.pdf
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СПИСОК ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ 

620. 1000 великих художников [Электронный ресурс]: энциклопедия / 

ИДДК. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 50 Мб. 2005. Систем. требования: 

Pentium-266 MMX; 32 Мб ОП; видеокарта 800*600 True. 

621. EarMaster Professional v5.0. 9.51 Mb. eMedia Music Corporation, 

2010. System requirements : Windows®: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 

8; PC soundcard, CD-ROM; Macintosh®: Mac OS X 10.5 or later (Intel only) URL: 

http://www.emediamusic.com/ear-training-software/earmaster.html (Last accessed: 

15.08.2019). 

622. Google Arts & Culture. URL: 

https://artsandculture.google.com/explore (дата звернення: 15.09.2019). 

623. Making More Music (Morton Subotnick’s): Multimedia CD. Morton 

Subotnick  (Author), Alfred Publishing (Editor), 2008. Computer System 

Requirements : Windows: Vista, XP, 2000, ME, 98; 233 MHz Intel Pentium or 

faster; 20 Mb hard drive space; 128 Mb RAM; Sound card; Mac: OS X; Intel Mac 

or Power PC (400 MHz G3 or better); 20 Mb hard drive space; 128 Mb RAM; 

Speakers or headphones. URL: http://www.amazon.com/Creating-Music-Series-

Making-Subotnicks/dp/0739054937 (Last accessed: 15.08.2019).  

624. Musical World of Professor Piccolo. Opcode Interactive, 1995. 

Minimum Requirements : Windows-IBM-PC compatible with 386 or better 

processor, Windows 3.1, MPC compatible sound board, super VGA monitor. 

Macintosh-System 7.0, 256-color monitor, CD-ROM. URL: 

http://www.pianoeducation.org/pnopicor.html (Last accessed: 15.08.2019). 

625. Sonata. Мировая культура в зеркале музыкального искусства : 

мультимедийная энциклопедия. ЗОА “Истрасофт”, ЗАО “Три сестры”, 2004 – 

2008. URL: http://www.sonata-etc.ru (дата обращения: 15.08.2019). 

626. Батенко О., Гайдуков Л., Крушинський В. Історія України. 

Мультимедійний курс. Київ: Анлантік, 2002. Електронне видання. Системні 

http://www.emediamusic.com/ear-training-software/earmaster.html
https://artsandculture.google.com/explore
http://www.amazon.com/Creating-Music-Series-Making-Subotnicks/dp/0739054937
http://www.amazon.com/Creating-Music-Series-Making-Subotnicks/dp/0739054937
http://www.pianoeducation.org/pnopicor.html
http://www.sonata-etc.ru/
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вимоги: Windows 95OSR2 or higher, Pentium, 32Mb RAM, 8X CD-ROM, video 

800 * 600 true color, Internet Explorer 4.0. 

627. Видатні композитори світу (Дитяча колекція). 487 МВ. 

Garbuz.Studio, Atlantic Records, 2008. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. 

вимоги : Windows 98, 2000, XP SP2, Процесор 800 Мhz, 64Mb. 

628. Видатні художники світу [Електронний ресурс]: навчальна 

програма з елементами гри. К.: Атлантік, 2007. 1 ел. опт. диск (CD-ROM). 

(Дитяча колекція).  

629. Виртуальный музей музыкальных инструментов ,,Terra Musicalis” 

[Электронный ресурс]. 497 Mb. – ГіперМетод, 2000 . 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). Систем. требования : Windows 95, XP; 32 Mb RAM. 

630. Виртуальный тур по Государственному Эрмитажу. 

Виртуализация. URL: http://virtualizacia.net/ru/dostoprimechatelnosti/1-

virtualnyj-tur-po-gosudarstvennomu-ermitazhu.html (дата обращения: 

16.08.2019). 

631. Виртуозы живописи [Электронный ресурс]. Москва: ООО New 

Media Generation, 2011. 2 DVD. 

632. Віртуальний тур українськими музеями просто неба. Сайт. URL: 

https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/ (дата звернення: 16.09.2019). 

633. Гаврилова Л. Г., Сергиенко В. П. История музыкального 

искусства. Русская музыка: от древнейших времен до начала ХХ века: 

мультимедийный учебник для студентов педагогических вузов. Электрон. 

текст. дан. (2 GB). Славянск : “ПК Мастер”, 2011. 2 DVD-ROM. 

Систем. требования: CPU 2000Mhz; 1024Mb RAM; 3 Gb HDD; MS Windows 

XP, Vista (32/64), Windows 7 (32/64-bit). 

634. Гаврілова Л. Г., Сипченко В. І., Удовенко І. І. Українська духовна 

музика : електронний навчальний посібник з курсу ,,Історії української 

музики”. Слов’янськ, 2013. Електрон. текст. дан. (1,2 GB). 1 DVD-ROM. 

Систем. вимоги : CPU 2000Mhz; 1024Mb RAM; 1,5 Gb HDD: MS Windows XP, 

Vista (32/64), Windows 7 (32/64-bit). 

http://virtualizacia.net/ru/dostoprimechatelnosti/1-virtualnyj-tur-po-gosudarstvennomu-ermitazhu.html
http://virtualizacia.net/ru/dostoprimechatelnosti/1-virtualnyj-tur-po-gosudarstvennomu-ermitazhu.html
https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
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635. Гвоздік О. І., Костицький М. В. та ін. Філософія права: 

мультимедійний підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ, 

2013. URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/fil_prava_pidr/Files/media.htm (дата 

звернення: 13.07.2019). 

636. Дитяча колекція. Вчимося малювати. Ч. 1, 2 (2 CD-ROM). 2008. 

427 Mb. Системні вимоги: ЦП: 1 ГГц чи швидший; ОП: 128мб і більше; 

Відеокарта: інтегрована і кращі; Звукова карта: сумісна з DirectX 9; Вільна 

пам’ять на HDD: 500 Мб; мишка. 

637. Дракоша в мире музыки [Электронный ресурс]. 552 Мb. 

G.O.G.Games, Медіа-Сервіс 2000, 2003/2005. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Систем. требования : Windows 98/ME/2000/ХР; Pentium 200 Мhz; 64 Мб RAM; 

видео SVGA; 4xCD-ROM, mouse. 

638. Дядченко С. А., Дядченко М. С. Анализ музыкальных 

произведений: электронное учебное пособие. (390 Mb). Таганрог, 2010. 1 

электрон. оптич. диск (CD-ROM). Систем. требования : CPU 233 MHz; 128 Mb 

RAM; 390 Mb HDD: MS Windows9x; MS InternetExplorer 4.x; 

WindowsMediaPlayer; CD-ROM 4x; SoundCard. 

639. История живописи в шедеврах [Электронный ресурс]. Т. 1, 2. 

АстраМедиа, 2007. Системные требования: Windows Me/2000/XP; Vista/Win7; 

Pentium III; 256 Мб ОП; формат: ISO. 

640. История искусства. Арт-компания ,,Прометей”. URL: 

http://www.artprojekt.ru/history/index.html (дата обращения: 15.08.2019). 

641. Кравець В., Симон Ю., Кумеда Т. та ін. Мультимедійний 

навчальний посібник ,,Філософія”. 2017. URL: 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/filosofia-30012017/index.html (дата звернення: 

19.09.2019). 

642. Культура доби Відродження. Мультимедійний підручник для 

8 класу. ПП «Контур плюс», 2009. 1 електр. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. URL: 

http://rozumniki.net/catalog/products/kultura/kul%60tura-doby-vidrodzhennya-8-

kl/ (дата звернення: 19.07.2019) 

http://www.artprojekt.ru/history/index.html
https://arm.naiau.kiev.ua/books/filosofia-30012017/index.html
http://rozumniki.net/catalog/products/kultura/kul%60tura-doby-vidrodzhennya-8-kl/
http://rozumniki.net/catalog/products/kultura/kul%60tura-doby-vidrodzhennya-8-kl/
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643. Культурология. Русская художественная культура в контексте 

культуры народов мира. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 2005. ФГУ ГНИИ ИТТ ,,Информика”. URL: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/1282ae8b-bbce-be57-c843-aac1a0fa5556/118880/? 

(дата звернення: 17.06.2019) 

644. Леонардо да Винчи – гений, неподвластный времени: 

мультимедийная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2.0. New Media 

Generation, 2005. Системные требования: MS Windows 2000/XP/NT, Pentium 

400, 64 Мб ОЗУ, 8-скоростной CD-ROM, звуковая карта, проигрыватель кодек 

DivX (на диске). 

645. Литвин В. М. Історія України від найдавніших часів до 1914 р. 

Підручник для студентів вузів. Київ: 3 Медіа, 2007. Електронне видання. 

1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 356 Мб. 

646. Масол Л., Миропольська Н. Художня культура. 10 клас. 

Педагогічний кейс. Частина 1, 2. ТМ ,,Нова школа”, 2010. URL: 

http://www.ukrprog.com/index.php?productID=1394 (дата звернення: 

14.08.2019). 

647. Масол Л., Миропольська Н. Художня культура. 11 клас. 

Педагогічний кейс. Частина 1, 2. ТМ ,,Нова школа”, 2012. URL: 

http://rozumniki.net/catalog/products/kultura/pedagogichnyy-keys-khudozhnya-

kul%60tura-11-klas-chastyna-i/ (дата звернення: 14.08.2019). 

648. Масол Л., Миропольська Н. Художня культура. 9 клас. 

Педагогічний кейс. Частина 1, 2. ТМ ,,Нова школа”, 2009. URL: 

http://rozumniki.net/catalog/products/kultura/pedagogichnyy-keys-khudozhnya-

kul%60tura-9-klas-chastyna-1/ (дата звернення: 14.08.2019). 

649. Мировая художественная культура: от наскальных рисунков до 

киноискусства. Мультимедийное учебное пособие / Рапацкая Л. А. ЗАО 

,,Новый диск”, 2003. Системные требования: ОС Microsoft® Windows® 

98/Me/2000/XP; Процессор Pentium® 166 МГц; 32 MБ оперативной памяти; 

Разрешение экрана 800x600 с глубиной цвета 16 бит; 16-скоростное 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1282ae8b-bbce-be57-c843-aac1a0fa5556/118880/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1282ae8b-bbce-be57-c843-aac1a0fa5556/118880/?
http://www.ukrprog.com/index.php?productID=1394
http://rozumniki.net/catalog/products/kultura/pedagogichnyy-keys-khudozhnya-kul%60tura-11-klas-chastyna-i/
http://rozumniki.net/catalog/products/kultura/pedagogichnyy-keys-khudozhnya-kul%60tura-11-klas-chastyna-i/
http://rozumniki.net/catalog/products/kultura/pedagogichnyy-keys-khudozhnya-kul%60tura-9-klas-chastyna-1/
http://rozumniki.net/catalog/products/kultura/pedagogichnyy-keys-khudozhnya-kul%60tura-9-klas-chastyna-1/
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устройство для чтения компакт-дисков или DVD-дисков; 32 МБ свободного 

места на жестком диске. 

650. Міфи України [Електронний ресурс] : навчальна програма з 

елементами гри / Всеукр. т-во ,,Просвіта” ім. Т. Г.Шевченка. Київ : Атлантік, 

2008. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). (Дитяча колекція). 

651. Музичне мистецтво. Мультимедійні підручники (для 1 – 8 класів). 

ТМ ,,Нова школа”, 2009. URL: http://rozumniki.net/catalog/products/muzyka/ 

(дата звернення: 15.08.2019). 

652. Музыкальные инструменты: мультимедийная энциклопедия. 

465 Mb. Multimedia KorAx, 2002. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. 

требования : P200, ОЗУ 16Мb, Soundcard, CD-ROM, Win98. 

653. Образотворче мистецтво. Педагогічні програмні засоби для 1 – 

6 класів. ТМ ,,Нова школа”, 2009. URL: 

http://www.ukrprog.com/index.php?categoryID=61&offset=0 (дата звернення: 

18.08.2019). 

654. Перлини української культури [Електронний ресурс] = Pearls of the 

Ukrainian Culture : набір з 5 СД / М-во культури і мистецтв України; 

кер. І.М. Чигарьов. CDF5 : 127 Mb + 248 Mb + 546 Mb + 316 Mb + 474 Mb. К. : 

Інфодиск, 2004. Текст укр., англ. 

655. Пєтухова Л. WEB-Мультимедіа енциклопедія ,,Історія 

педагогіки”. Херсон: Херсонський національний університет, 2012. URL: 

http://webhp.kspu.edu/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=12

&Itemid=26 (дата звернення: 23.07.2019). 

656. Приглашение в театр [Электронный ресурс]: мультимедийная 

программа. СПб. : Петербургский театральный журнал , 2008. 

657. Програмні педагогічні засоби (ППЗ) з інтегрованого курсу 

,,Мистецтво” (для 1 – 5 класів). ТМ ,,Нова школа”, 2009. URL: 

http://rozumniki.net/catalog/products/mystetstvo/ (дата звернення: 14.08.2019). 

658. Проект ИРМУС 2.0 [Красноскулов А. и др.]. Ростов н/Д, 2006. 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. требования : опер. система Windows 

http://rozumniki.net/catalog/products/muzyka/
http://www.ukrprog.com/index.php?categoryID=61&offset=0
http://webhp.kspu.edu/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26
http://webhp.kspu.edu/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26
http://rozumniki.net/catalog/products/mystetstvo/


497 

 

(95, 98, Me, NT, 2000, XP), процессор Pentium, 32 Mb RAM (64 Mb в Windows 

2000 и XP), глубина цвета 16 бит, разрешение 1024х768, CD-ROM, звуковая 

карта, акустическая система. 

659. Проєкт Берви. Українська автентика та фольклор. URL: 

http://bervy.org.ua/(дата звернення: 15.08.2019). 

660. Пророк и мечтатель. М. А. Врубель. В. Э. Борисов-Мусатов. 

Графика (Электронный ресурс). 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Государственная Третьяковская галерея, 2005.  

661. Пясковский И., Морева Е. Полифония: мультимедийное учебное 

пособие. Київ, 2003 – 2007. 203Мb. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. 

требования : CPU 233 MHz; 128 Mb RAM; 390 Mb HDD: MS Windows9x; MS 

InternetExplorer 4.x; WindowsMediaPlayer; CD-ROM 4x; SoundCard. 

662. Світ античної культури. 6 клас. Мультимедійний підручник. ПП 

«Контур плюс», 2009. 1 електр. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. URL: 

http://rozumniki.net/catalog/products/kultura/svit-antychnoyi-kul%60tury-6-klas/ 

(дата звернення: 14.08.2019). 

663. Сен-Санс. Карнавал животных. Alisa Studio, Новий диск, 2005. 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. требования : опер. система Microsoft® 

Windows® 98/Mе/2000/XP; процессор Pentium® 200 Мhz; 128 Мb опер. 

памяти; CD-ROM 4x; SoundCard; 500 Mb HDD. 

664. Стародавній Рим [Електронний ресурс]: навчально-ігрова 

програма. К. : Атлантік, 2006. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). (Дитяча 

колекція). 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Мінімальні системні вимоги: 

Microsoft Windows 98/2000/XP; 300 Мгц; інтегроване відео; 128 Мб RAM; 

мишка. 

665. Стародавній Схід [Електронний ресурс]: навчально-ігрова 

програма. К.: Атлантік, 2006. 1 електрон. опт. диск [CD-ROM]. (Дитяча 

колекція) 1 електрон. опт. диск [CD-ROM]. Мінімальні системні вимоги: 

Microsoft Windows 98/2000/XP; 300 Мгц; інтегроване відео; 128 Мб RAM; 

мишка 

http://bervy.org.ua/
http://rozumniki.net/catalog/products/kultura/svit-antychnoyi-kul%60tury-6-klas/


498 

 

666. Стародавня Греція [Електронний ресурс]: навчально-ігрова 

програма. К.: Атлантік, 2006. 1 електрон. опт. диск [CD-ROM]. (Дитяча 

колекція) 1 електрон. опт. диск [CD-ROM]. Мінімальні системні вимоги: 

Microsoft Windows 98/2000/XP; 300 Мгц; інтегроване відео; 128 Мб RAM; 

мишка. 

667. Театр: Электронная энциклопедия : 3CD- ROM. М.: Cordis & 

Media, 2003. Т. 1: Опера; Т. 2: Балет; Т. 3: Драматический театр. 

668. Традиції українського народу [Електронний ресурс] : навчальна 

програма з елементами гри / Всеукр. т-во ,,Просвіта” ім. Т. Г.Шевченка. Київ : 

Атлантік, 2010. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). (Дитяча колекція). 

669. Тустань – місто-фортеця. Тустань вртуальна. Сайт. URL: 

http://tustan.ua/tustan_3d/ (дата звернення: 16.09.2019). 

670. Українські народні казки [Електронний ресурс] : навчальна 

програма з елементами гри / Всеукр. т-во ,,Просвіта” ім. Т. Г.Шевченка. Київ : 

Атлантік, 2009. 1 електрон. опт. диск. (Дитяча колекція) (Школа Вовка 

Панаса). 

671. Фейертаг В. Б. Большая энциклопедия джаза [Электронный 

ресурс]. 645 MB. DELTA-MM Corp. ,,Навигатор”, 2003.  электрон. опт. диск 

(CD-ROM). Формат: SWF (ShockWave Flash). 

672. Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства: мультимедийная энциклопедия (CD-ROM ). Москва : Коминфо, 

2004. (Интерактивный мир). 360.2 Mb. Системные требования: Windows 

95/98/ME/2000/XP; Pentium 75 Мб; 32 Мб оперативной памяти; разрешение 

экрана 640х480 с глубиной цвета 16 бит; звуковая карта; 4х CD-ROM; 

клавиатура; мышь. 

673. Шабунова И. М. История оркестровых стилей: мультимедийная 

компьютерная программа. Ростов н/Д: РГК, 2012. 1 электрон. опт. диск (DVD-

ROM). Cистем. требования: опер. система Windows (98, Me, NT, 2000, XP); 

процессор Pentium II, 64 Mb RAM (128 Mb в Windows 2000 и XP), видеокарта 

32 Mb, цвет 16 бит, разрешение 1024х768, DVD-ROM, звук. карта, акуст. 

http://tustan.ua/tustan_3d/
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cистема. URL: http://www.soundworlds.net/osh/index.html (дата звернення: 

11.06.2019). 

674. Шедевры музыки: мультимедийная энциклопедия. 505 Mb. 

Кирилл и Мефодий. 2005. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. 

требования: Windows 2000/XP/; процеcсор от 1 HHz; 128 Mb RAM; видео и 

звуковая карта по 64 Мb; емулятор дисков. 

675. Энциклопедия кино: мультимедийная энциклопедия. Кирилл и 

Мефодий, 2003. Системные требования: Pentium 3/Celeron; 32 Mб оперативной 

памяти; Windows 2000 и выше; SVGA-карта 800x600, 65536 цветов; 32x CD-

ROM; Internet Explorer 5.0. URL: http://mega.km.ru/cinema/ (дата обращения: 

15.08.2019). 

676. Энциклопедия популярной музыки от Кирилла и Мефодия. 480 

Мb. ООО “Кирилл и Мефодий”, 2008. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Систем. требования : опер. система: Windows 2000 и выше; процессор: Pentium 

III 600 МHz; опер. память: 128 Мb; видеокарта: SVGA (1024×768, 65536 

цветов); аудиокарта: совместимая с Windows. 

http://www.soundworlds.net/osh/index.html
http://mega.km.ru/cinema/


 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

 
 

Рис. А. 1. Рамка цифрової компетентності викладачів (DigCompEdu Framework) (за [586, с. 19]) 

 



 

Додаток Б 

Види цифрових освітніх ресурсів 

Цифрові освітні ресурси (е-підручники та е-посібники) для вищої школи 

 

Рис. Б. 1. Головна сторінка мультимедійного навчального посібника 

,,Філософія” (2017 р.) / укл. В. Кравець, Ю. Симон, Т. Кумеда та ін. 

 

 

Рис. Б. 2. Головна сторінка мультимедійного підручника ,,Філософія права” 

(2013 р.) / укл. О. Гвоздік, М. Костицький та ін. 

 

 

Рис. Б. 3. Головна сторінка web-мультимедіа енциклопедії ,,Історія 

педагогіки” (2012) / укл. Л. Пєтухова 
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Рис. Б. 4. Сторінки мультимедійного підручника ,,Історія України від 

найдавніших часів до 1914ˮ (2007 р.) / укл. В. Литвин 

 

 
Рис. Б. 5. Титульна сторінка електронного навчального посібника 

,,Українська духовна музика” (2013 р.) / укл. Л. Гаврілова, В. Сипченко, 

І. Удовенко 
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Рис. Б. 6. Сторінка глосарію електронного навчального посібника 

,,Українська духовна музика” (2013 р.) / укл. Л. Гаврілова, В. Сипченко, 

І. Удовенко 

 

 

Рис. Б. 7. Обкладинка мультимедійного підручника ,,Російська музика: 

від найдавніших часів до початку ХХ століття” (2011) / укл. Л. Гаврілова, 

В. Сергієнко 
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Рис. Б. 8. Титульна сторінка та сторінка з нотними прикладами та 

аудіофайлами мультимедійного навчального посібника ,,Поліфонія” (2003 – 

2007 рр.) / укл. І. Пясковський, Є. Морєва 

 

Рис. Б. 9. Обкладинка електронного навчального посібника ,,Аналіз музичних 

творів” (2010 р.) / укл. М. Дядченко, С. Дядченко 

 

Рис. Б. 10. Сторінка анонсу мультимедійного підручника ,,Історія 

оркестрових стилів” (2011 – 2013) / укл. І. Шабунова 
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Електронні підручники та посібники для шкільної культурологічної та 

мистецької освіти 

  

Рис. Б. 11. Сторінки мультимедійного підручника (педагогічного кейсу) 

«Художня культура» 9 клас (у двох частинах, 2009 р.) / укл. Л. Масол, 

Н. Миропольська  

   

Рис. Б. 12. Сторінки мультимедійного підручника ,,Культура доби 

Відродження”. 8 клас (2009 р.) 

   

Рис. Б. 13. Сторінки мультимедійного підручника ,,Світ античної 

культури”. 6 клас (2009 р.) 
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Рис. Б. 14. Анімаційні персонажі програмних педагогічних засобів (ППЗ) з 

інтегрованого курсу ,,Мистецтво” (для 1 – 5 класів) / укл. Л. Масол та ін. 

 

   

Рис. Б. 15. Сторінки програмних педагогічних засобів (ППЗ) з музичного 

мистецтва (для 1 – 8 класів) (2009 р.) / укл. за програмами О. Ростовського, 

Л. Хлєбникової, Р. Марченко (для початкової школи), Б. Фільц, І. Бєлової, 

Г. Букрєєвої, М. Демчишин (для середньої школи) 

 

  

Рис. Б. 16. Сторінки програмних педагогічних засобів (ППЗ) з 

образотворчого мистецтва (для 1 – 6 класів) (2009 р.) 

 



507 

 

  

Рис. Б. 17. Сторінки мультимедійного курсу ,,Історія Україниˮ (2002 р.) / 

укл. О. Батенко, Л. Гайдуков, В. Крушинський 

Інформаційно-довідкові електронні видання з культурології та різних 

видів мистецтва 

   

Рис. Б. 18. Мультимедійний проєкт ,,Перлини української культури”. Диск 1. 

,,Культурна спадщина України”. Диск 5 ,,Популярна музика” 

 

Рис. Б. 19. Мистецький проєкт ,,Моя Україна. Бервиˮ. Антологія 

традиційної музики України (2002 – 2017 рр.) 
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Рис. Б. 20. Сторінки мультимедійної енциклопедії ,,Світова художня 

культура” 

 

Рис. Б. 21. Культурологічний онлайн-артпроєкт ,,Історія мистецтв” 

(http://www.artprojekt.ru) 

 

  

Рис. Б. 22. Сторінки енциклопедії ,,Шедеври музикиˮ (2005 р.) 

http://www.artprojekt.ru/
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Рис. Б. 23. Сторінки мультимедійної онлайн колекції ,,Sonata: Світова 

культура у дзеркалі музичного мистецтваˮ (2004 – 2008 р.) 

(http://www.sonata-etc.ru/main.html) 

 

   

Рис. Б. 24. Титульна сторінка мультимедійної енциклопедії ,,Музичні 

інструменти” (2002 р.) та сторінка, присвячена трубі 

 

   

Рис. Б. 25. ,,Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтваˮ 

(2007 р.): сторінка змісту та фрагмент розповіді про жанр натюрморту 

http://www.sonata-etc.ru/main.html
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Рис. Б. 26. Сторінки мультимедійної енциклопедії ,,1000 великих 

художниківˮ (2004 р.) 

 

  

Рис. Б. 27. ,,Історія живопису в шедеврахˮ (2007 р.): Сторінка змісту 

енциклопедії та аналіз картини В. Карпаччо 

   
 

Рис. Б. 28. Мультимедійна енциклопедія ,,Геній, непідвласний часу. Леонардо 

да Вінчіˮ (2004 р.) 
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Рис. Б. 29. Мультимедійний ресурс ,,Сюрреалізмˮ (2010 р.) 

 

   

Рис. Б. 30. Титульні сторінки ,,Енциклопедії кіно” (2003 р.) та ,,Енциклопедії 

популярної музики Кирила і Мефодія” (2004 р.) 

 

   
Рис. Б. 31. Сторінки ,,Енциклопедії кіно”(2003 р.) та ,,Великої енциклопедії 

джазу” (2003 р.) 
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Рис. Б. 32. Сторінка мультимедійної програми «Запрошення до театру» 

(2012 р.) 

   
Рис. Б. 33. Вхід до віртуального музею музичних інструментів ,,Terra 

Musicalis” (2000 р.) та зал ,,Шедеври”  
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Рис. Б. 34. Віртуальна екскурсія ,,Державний Ермітажˮ(2007 р.) 

 

 

Рис. Б. 35. Проєкт Google Arts & Culture 

(https://artsandculture.google.com/explore) 

  

https://artsandculture.google.com/explore
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Рис. Б. 36. Скріншот веб-сайту Art Project (Google Arts & Culture), що 

демонструє збільшений фрагмент картини Е. Мане ,,У зимовому саду” 

 

Рис. Б. 37. Інтерфейс сайту ,,Музеї України просто небаˮ 

(http://museums.authenticukraine.com.ua/) 

http://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
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Рис. Б. 38. Головна сторінка проєкту ,, Тустань віртуальна. Тустань – 

місто-фортеця” (http://tustan.ua/tustan_3d/) 

 

Навчально-розвивальні та ігрові цифрові ресурси для забезпечення 

уроків художньої культури та мистецтва в школі 

Мультимедійні навчально-ігрові ресурси серії ,,Дитяча колекціяˮ ,,Школа 

Вовка Панасаˮ (2006 – 2011) 

   

Рис. Б. 39. Сторінка меню навчально-ігрової програми ,,Традиції українського 

народу” (2010 р.) та розповідь про традицію 

http://tustan.ua/tustan_3d/
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Рис. Б. 40. Сторінки навчально-ігрової програми «Українські народні казки» 

(2009 р.) 

   

Рис. Б. 41. Сторінки навчально-ігрової програми ,,Міфи України” (2008 р.) 

 

   

Рис. Б. 42. Сторінки навчально-ігрової програми ,,Стародавня Греція” 

(2006 р.) 
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Рис. Б. 43. Сторінки навчально-ігрової програми ,,Стародавній Схід” 

(2006 р.) 

 

   

Рис. Б. 44. Сторінки навчально-ігрової програми ,,Стародавній Рим” 

(2006 р.) 

 

   

Рис. Б. 45. Сторінки навчально-ігрової програми ,,Видатні художники світу” 

(2007 р.): Розділ ,,Біля джерел образотворчого мистецтва”  
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Рис. Б. 46. Гра ,,Пригадай-но” та ,,Кросворд” із програми ,,Видатні 

художники світу” 

 

   

Рис. Б. 47. Гра ,,Асоціації” та кросворд із програми ,,Дитяча колекція. 

Вчимося малювати” 

 

 

   

Рис. Б. 48. Сторінки навчально-ігрової програми ,,Видатні композитори 

світу” (2008 р.) 
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Рис. Б. 49. Сторінки програми ,,Дракоша у світі музики” (2005 р.) 

   

Рис. Б. 50. Сторінка меню навчально-ігрової програми ,,Карнавал тварин” 

(2005 р.) та анімаційний ролик ,,Лебідь” 

   

Рис. Б. 51. Ігри на створення мелодій і ритмів навчально-розвивальної та 

ігрової програми Morton Subotnick’s Making Music (2008 р.) 
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Рис. Б. 52. Меню програми Musical World of Professor Piccolo (1995 р.) 

 

Рис. Б. 53. Сторінка віртуального тренажера для розвитку музичного слуху 

EarMaster Pro 5.0 (русифікований) (2010 р.) 
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Рис. Б. 54. Проект ІРМУС (2006 р.). Розділ ,,Музичний синтаксис” 

   

Рис. Б. 55. Мультимедійний навчально-розвивальний освітній ресурс 

,,Прогулянки Лувромˮ (2004 р.) 

   

Рис. Б. 56. Сторінки електронної ,,Енциклопедії школяра: Мистецтво та 

архітектураˮ (2007 р.) 

  

http://i3.fastpic.ru/big/2009/1023/3c/c71474123e031da576f11639a7596a3c.jpg
http://i3.fastpic.ru/big/2009/1023/24/ab16adabfdd173dc6b966b26e6b56e24.gif
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Додаток В 

 

Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 
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підготовки студентів  
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(шифр і назва спеціальності) 
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Слов’янськ – 2018 р. 
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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни ,,Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти” складена відповідно до освітньої-професійної 

програми та навчального плану підготовки студентів рівня вищої освіти 

бакалавр за спеціальністю 034 Культурологія за освітньо-професійною 

програмою ,,Культурологія” 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є застосування цифрових 

технологій у вивченні та викладанні культурологічних дисциплін у середній 

та вищій школі 

Міждисциплінарні зв’язки:  

1. Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності. 

2. Мистецька культура. 

3. Історія світової культури. 

4. Естетична культура методиста культурно-освітнього закладу. 

5. Методика викладання культурологічних дисциплін у ЗВО. 

6. Сучасні інформаційні технології. 

Програма навчальної дисципліни містить такі теми: 

1. Теоретичні засади використання цифрових технологій у 

культурологічній освіті. Можливості цифрових технологій в представленні 

інформації з культурологічних дисциплін.  

2. Цифрова культура як сучасний феномен. Цифрова грамотність та 

цифрова компетентність. 

3. Цифрові навчальні засоби з культурологічних та мистецьких 

дисциплін: визначення, класифікація. Огляд цифрових освітніх ресурсів 

різних типів. 

4. Вимоги до цифрового мультимедійного контенту вивчення 

дисциплін культурологічного та мистецького змісту в середній та вищій 

школі. 

5. Методика використання цифрових технологій у культурологічній 

освіті.  
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1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни ,,Цифрові технології 

сучасної культурологічної освіти” є підготовка майбутніх культурологів до 

використання цифрових технологій у професійній діяльності, зокрема у 

викладанні дисциплін культурологічного змісту та предметів освітньої галузі 

,,Мистецтво”, формування навичок практичного застосування електронних 

освітніх ресурсів із культурології та різних видів мистецтва у середній та 

вищій школі, розвиток мотивації студентів до професійного 

самовдосконалення в аспекті основних завдань курсу. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни ,,Цифрові технології 

сучасної культурологічної освіти” є  

 надання студентам необхідної науково-методичної інформації для 

систематизації та поглиблення знання методики викладання культурологічних 

дисциплін, поглиблення загальнотеоретичних і методичних знань з 

використання цифрових технологій у майбутній професійній діяльності; 

 озброєння майбутніх культурологів знаннями про можливості 

цифрової (мультимедійної) підтримки дисциплін культурологічного циклу; 

 удосконалення умінь і навичок майбутніх культурологів 

користування комп’ютерною технікою та цифровими освітніми ресурсами, 

раціонального їх застосування в майбутній професійній діяльності; 

 формування вмінь використовувати програмне забезпечення для 

підготовки та проведення уроків / занять культурологічного та мистецького 

циклу, виховних заходів у школі та ЗВО;  

 формування навичок відбору та створення власних цифрових 

освітніх ресурсів до уроків / занять культурологічного та мистецького циклу, 

виховних заходів у школі та ЗВО; 

 розвиток навичок пошуку та відбору інформації в глобальній мережі 

Інтернет, вміння ефективно працювати в цифровому освітньому середовищі.  
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1.3. За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

 загальнокультурна компетентність: здатність до набуття знань про 

особливості національної та загальнолюдської культури, духовно-моральні 

основи життя людини й людства, окремих народів; культурологічні основи 

сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій, усвідомлення ролі культури 

та мистецтва в житті людини, їх впливу на світ; культурологічне й 

загальнолюдське розуміння світу; 

 інформаційна компетентність: здатність умілої роботи з 

інформацією, вибудовування послідовності вирішення проблеми, 

використання програмного забезпечення, мережевих ресурсів для проведення 

аналізу і пошуку розв’язання обраних проблем, підтримання контактів та 

підвищення професійного рівня; готовність до практичного застосування 

навичок, необхідних для створення нових знань (навичок, що забезпечують 

комунікацію, співпрацю, експериментування, критичне мислення, творчість), 

умінь розробляти навчальні посібники і заняття з використанням цифрових 

технологій, застосовувати інновації, забезпечені засобами ІКТ; 

 комунікативна компетентність: здатність до набуття знань 

необхідних мов, способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми та 

подіями, навички роботи у групі, відігравання різних соціальних ролей у 

колективі; спроможність презентувати себе, поставити запитання, вести 

дискусію та ін.; вміння вступати в комунікацію (спілкування), бути 

зрозумілим, спілкуватися без обмежень; 

 акмеологічна компетентність: здатність до духовного й 

інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки; 

готовність до безперервного самопізнання, розвитку необхідних сучасній 

людині особистісних якостей, формування психологічної грамотності, 

культури мислення та поведінки. 
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спеціальні: 

 компетентність у галузі цифрових (мультимедійних) технологій: 

здатність до опанування знань наявного електронного контенту навчання 

культурологічних та мистецьких дисциплін у ЗВО та готовність до їх 

застосування на практиці; сформовані навички аналізу наявних 

мультимедійних навчальних засобів; розвинені уміння й навички роботи з 

програмним забезпеченням для роботи з електронним контентом з різних 

видів мистецтва та культурологічних дисциплін; готовність до самостійного 

створення електронних освітніх ресурсів; 

 предметно-мистецька компетентність: здатність до розуміння 

художньої мови різних видів мистецтва, розвинені навички художнього 

сприймання, володіння навичками аналізу та інтерпретації творів мистецтва;  

 методична компетентність: готовність до викладання дисциплін 

культурологічного циклу в школі (,,Художня культура”, інтегрований курс 

“Мистецтво”) та ЗВО (,,Культурологія”, ,,Історія української культури”, 

,,Організація культурно-дозвіллєвої діяльності” та ін.) з використанням 

електронних (цифрових) освітніх ресурсів. 

результати навчання: 

- знання основних тенденцій інформатизації освіти, особливостей 

розвитку сучасної цифрової культури в інформаційному суспільстві; 

компонентів та технічних характеристик наявних цифрових засобів навчання 

з культурології, культури та різних видів мистецтва; основних способів 

використання цифрових технологій на уроках / заняттях культурологічного та 

мистецького циклу в середній школі та ЗВО; вимоги до створення цифрових 

освітніх ресурсів культурологічної тематики. 

- вміння ефективно працювати з основними програмними пакетами 

Windows 2010 (Power Point, Movie Maker, Microsoft Paint), графічними 

редакторами за вибором для забезпечення цифрового мультимедійного 

супроводу уроків/занять культурологічного та мистецького циклу в середній 
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школі та ЗВО; раціонально використовувати мережу Інтернет, добирати та 

створювати за допомогою цифрових технологій програмні навчальні засоби 

культурологічного змісту, добирати та аналізувати наявні мультимедійні 

освітні ресурси культурологічного змісту, запускати та встановлювати 

мультимедійні програми, раціонально застосовувати цифрові освітні ресурси 

в професійній діяльності фахівців культурології. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин /3 кредити. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Теоретичні засади використання цифрових технологій у 

культурологічній освіті. Цифрова культура як сучасний феномен. 

Цифровізація як ключовий чинник модернізації освіти: цифрова 

культура, цифрова грамотність та цифрова компетентність у сучасному 

науково-педагогічному обігу. Основні напрями цифровізації освіти. 

Нормативно-правова база інформатизації освіти. 

Цифрові технології як різновид сучасних комп’ютерних технологій. 

Поняття ,,цифрової культури”, ,,цифрової грамотності” та ,,цифрової 

компетентності” в системі сучасної гуманітарної освіти. 

Цифрова культура як сучасна форма існування культури, яка демонструє 

процеси оцифровування традиційної культури та виникнення нових 

артефактів та мистецьких практик на основі цифрового кодування (NetArt, 

комп’ютерна музика, віртуальні інсталяції та ін.). Цифрова культура 

особистості (педагога, культуролога, фахівця іншої галузі) як систему 

поведінки особистості в умовах цифрового суспільства, що включає культуру 

комунікації (Web-спілкування, Network Etiquette), раціональне споживання 

інформації (медіаграмотність), розвинене критичне мислення та ефективне 

використання цифрових технологій для забезпечення особистих потреб та 

успішної професійної діяльності. 

Цифровий мультимедійний контент вивчення дисциплін 

культурологічного та мистецького змісту в середній та вищій школі. 
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Визначення понять ,,мультимедіа”, ,,електронний освітній ресурс”, 

,,цифровий освітній ресурс”. Види цифрових освітніх ресурсів, їх 

класифікація. 

Характеристика основних принципів організації цифрових освітніх 

реурсів із культурологічних та мистецьких дисциплін: представлення 

інформації за допомогою комбінації багатьох середовищ, що сприймаються 

людиною; поєднання тематичних блоків за допомогою гіперзв’язків; простий 

та художній інтерфейс продукту та ін.   

Програмні та апаратні засоби цифрових технологій із культурологічних 

дисциплін. Компоненти мультимедіа. Можливості технічних мультимедійних 

засобів у представленні культурологічної та мистецької інформації.  

Програми для обробки аудіального та візуального матеріалу. Загальний 

огляд програм, які забезпечують успішну реалізацію освітнього процесу 

дисциплін культурологічного та мистецького циклу: програми для обробки 

звукових та відеофрагментів (Nero Wave Editor, Nero Vision), графічні 

редактори Paint, GIMP, Photo Pos Pro. Робота викладача у програмі Windows 

Movie Maker. 

Методика використання цифрових технологій у культурологічній 

освіті. 

Види цифрових освітніх ресурсів професійної підготовки майбутніх 

культурологів: цифрові підручники і посібники; інформаційно-довідкові 

електронні видання з культурології та різних видів мистецтва (енциклопедії, 

галереї, віртуальні екскурсії); навчально-розвивальні та ігрові цифрові 

ресурси для забезпечення уроків художньої культури та мистецтва в школі. 

Методичні поради до створення цифрових освітніх ресурсів для 

забезпечення професійної діяльності майбутніх культурологів. Вимоги до 

змісту і структури ЦОР. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Метою вивчення навчальної дисципліни ,,Цифрові технології 

сучасної культурологічної освіти” є набуття студентами таких 

компетентостей: 

загальні: 

 загальнокультурна компетентність: здатність до набуття знань про 

особливості національної та загальнолюдської культури, духовно-моральні 

основи життя людини й людства, окремих народів; культурологічні основи 

сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій, усвідомлення ролі культури 

та мистецтва в житті людини, їх впливу на світ; культурологічне й 

загальнолюдське розуміння світу; 

 інформаційна компетентність: здатність умілої роботи з 

інформацією, вибудовування послідовності вирішення проблеми, 

використання програмного забезпечення, мережевих ресурсів для проведення 

аналізу і пошуку розв’язання обраних проблем, підтримання контактів та 

підвищення професійного рівня; готовність до практичного застосування 

навичок, необхідних для створення нових знань (навичок, що забезпечують 

комунікацію, співпрацю, експериментування, критичне мислення, творчість), 

умінь розробляти навчальні посібники і заняття з використанням цифрових 

технологій, застосовувати інновації, забезпечені засобами ІКТ; 

 комунікативна компетентність: здатність до набуття знань 

необхідних мов, способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми та 

подіями, навички роботи у групі, відігравання різних соціальних ролей у 

колективі; спроможність презентувати себе, поставити запитання, вести 

дискусію та ін.; вміння вступати в комунікацію (спілкування), бути 

зрозумілим, спілкуватися без обмежень; 

 акмеологічна компетентність: здатність до духовного й 

інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки; 

готовність до безперервного самопізнання, розвитку необхідних сучасній 
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людині особистісних якостей, формування психологічної грамотності, 

культури мислення та поведінки. 

спеціальні: 

 компетентність у галузі цифрових (мультимедійних) технологій: 

здатність до опанування знань наявного електронного контенту навчання 

культурологічних та мистецьких дисциплін у ЗВО та готовність до їх 

застосування на практиці; сформовані навички аналізу наявних 

мультимедійних навчальних засобів; розвинені уміння й навички роботи з 

програмним забезпеченням для роботи з електронним контентом з різних 

видів мистецтва та культурологічних дисциплін; готовність до самостійного 

створення електронних освітніх ресурсів; 

 предметно-мистецька компетентність: здатність до розуміння 

художньої мови різних видів мистецтва, розвинені навички художнього 

сприймання, володіння навичками аналізу та інтерпретації творів мистецтва;  

 методична компетентність: готовність до викладання дисциплін 

культурологічного циклу в школі (,,Художня культура”, інтегрований курс 

“Мистецтво”) та ЗВО (,,Культурологія”, ,,Історія української культури”, 

,,Організація культурно-дозвіллєвої діяльності” та ін.) з використанням 

електронних (цифрових) освітніх ресурсів. 

2.2. Передумовами вивчення навчальної дисципліни є попередньо набуті 

студентами такі компетентності: 

 інформаційна компетентність – здатність майбутнього культуролога 

до критичного аналізу джерел інформації, пошуку необхідних ресурсів, 

синтезу, узагальненню та структуруванню продуційованої інформації; 

 педагогічна компетентність – здатність та готовність до 

педагогічного проектування, змістового наповнення та використання 

інформатичних освітніх продуктів у власній професійній діяльності, зокрема 

у викладанні культурологічних дисциплін; 
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 технологічна компетентність – здатність та готовність до 

інформатично-технологічної діяльності, а саме постановки цілей створення 

цифрового освітнього продукту, використанню наявних або розроблення 

нових технологій створення освітніх ресурсів у відповідності до певних вимог. 

2.3. Очікувані результати навчання. 

Професійні знання: знати особливості розвитку сучасної цифрової 

культури в інформаційному суспільстві, нормативно-правове забезпечення 

процесів інформатизації культури і освіти, сучасні теоретичні підходи до 

використання цифрових освітніх ресурсів, мету, завдання, зміст, методи, 

організаційні форми й засоби культурологічної та мистецької освіти, 

особливості викладання культурологічних дисциплін у середній та вищій 

школі. 

Професійні вміння і навички: застосовувати набуті знання під час 

розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач; 

ефективно працювати з основними програмними пакетами Windows 2010 

(Power Point, Movie Maker, Microsoft Paint), графічними редакторами за 

вибором для забезпечення цифрового мультимедійного супроводу 

уроків/занять культурологічного та мистецького циклу в середній школі та 

ЗВО; раціонально використовувати мережу Інтернет, добирати та створювати 

за допомогою цифрових технологій програмні навчальні засоби 

культурологічного змісту, добирати та аналізувати наявні мультимедійні 

освітні ресурси культурологічного змісту, запускати та встановлювати 

мультимедійні програми, раціонально застосовувати цифрові освітні ресурси 

в професійній діяльності фахівців культурології 

Комунікація: здійснювати комунікацію, у тому числі цифрову, 

орієнтуючись на стилі мовленнєвого спілкування у процесі вирішення 

професійно-педагогічних задач; опановувати етичні основи професійного 

спілкування, застосовуючи правила мовленнєвого етикету. 
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2.4. Критерії оцінювання результатів навчання 

Для поточного контролю: 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із розподілом за темами за 

результатами поточного контролю 

 

Тема 

Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

Max Min Max Min Max Min 

Т 1 2 1   15 9 

Т 2 2 1 5 3 15 9 

Т 3 2 1 5 3 15 9 

Т 4 2 1 5 3 15 9 

Т 5 2 1 5 3 10 7 

Разом 10 5 20 12 70 43 

 

Для підсумкового контролю у формі заліку: 

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Остаточний 

бал Аудиторна робота Самостійна 

робота 

Залікова 

оцінка 

(Підсумковий 

контроль) 

Змістовий 

модуль І 

Змістовий 

модуль ІІ 45 – 70 

балів 0 – 40 балів 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

15 – 30 балів 

60 – 100 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та накопичувальна 

За 100-бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 балів зараховано 

89 – 75 балів зараховано 

60 – 74 бали зараховано 

26 – 59 балів незараховано 

0 – 25 балів незараховано 

 

2.5. Засоби діагностики результатів навчання: тестування, веб-квест, 

створення e-portfolio, проект (інтерактивний плакат) 
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3. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  

зокрема 

у
сь

о
го

  

зокрема 

л пр с.р. л пр с.р 

Тема 1. Теоретичні засади 

використання цифрових 

технологій у культурологічній 

освіті. Можливості цифрових 

технологій в представленні 

інформації з культурологічних 

дисциплін. 

14 2 2 10 17 2  15 

Тема 2. Цифрова культура як 

сучасний феномен. Цифрова 

грамотність та цифрова 

компетентність. 

18 4 4 10 17 2  15 

Тема 3. Цифрові навчальні 

засоби з культурологічних та 

мистецьких дисциплін: 

визначення, класифікація. Огляд 

цифрових освітніх ресурсів 

різних типів 

23 4 4 15 19 2 2 15 

Тема 4. Вимоги до цифрового 

мультимедійного контенту 

вивчення дисциплін 

культурологічного та 

мистецького змісту в середній та 

вищій школі 

21 2 4 15 17  2 15 

Тема 5. Методика використання 

цифрових технологій у 

культурологічній освіті. 

14 2 2 10 18  2 16 

Усього годин 90 14 16 60 90 6 8 76 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретичні засади використання цифрових технологій у 

культурологічній освіті. Можливості цифрових 

2 
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технологій в представленні інформації з 

культурологічних дисциплін.  

2 Цифрова культура як сучасний феномен. Цифрова 

грамотність та цифрова компетентність. 

4 

3 Цифрові навчальні засоби з культурологічних та 

мистецьких дисциплін: визначення, класифікація. Огляд 

цифрових освітніх ресурсів різних типів. 

4 

4 Вимоги до цифрового мультимедійного контенту 

вивчення дисциплін культурологічного та мистецького 

змісту в середній та вищій школі. 

2 

5 Методика використання цифрових технологій у 

культурологічній освіті.  

2 

 Разом 14 

 

4.2.Теми семінарських занять 

Не має 

 

4.3. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Можливості цифрових технологій в представленні 

інформації з культурологічних дисциплін. Цифрові 

освітні ресурси з культурології та різних видів мистецтва 

для середньої та вищої школи. 

2 

2 Вимоги до цифрового мультимедійного контенту 

вивчення дисциплін культурологічного та мистецького 

змісту в середній та вищій школі. Робота в редакторі 

презентацій Power Point. Програми для створення е-

підручників та е-посібників. 

4 

3 Цифрові освітні ресурси ,,малої форми”. Створення 

інфографіки та інтерактивних презентацій. 

4 

4 Робота в середовищі Google Classroom. Створення 

мультимедійних тестів для поточного та підсумкового 

контролю. 

4 

5 Методика використання цифрових технологій у 

культурологічній освіті.  

2 

 Разом 16 

 

4.4. Теми лабораторних занять 

Не має 
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4.5. Самостійна робота 

 

1 Опрацювання програми для обробки цифрового контенту 

культурологічних дисциплін (Nero Wave Editor, Nero 

Vision) 

10 

2 Робота з графічними редакторами. Інфографіка. 10 

3 Мультимедійна презентація у Power Point, Prezy 15 

4 Конструювання мультимедійних тестів в MS PowerPoint, 

Hot Potatoes 

15 

5 Створення електронного контенту з програмою Windows 

Movie Maker 

10 

 Разом 60 

 

5. Рекомендована література (основна, допоміжна) 

1. Антонюк Д. С. Електронні засоби навчання: сутність поняття та їх 

класифікація. Фізико-математична освіта : науковий журнал. Суми : 

[СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2019. Вип. 3 (21). С. 12–18. URL: 

https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8255 (дата звернення: 

14.09.2018). 

2. Базелюк О. Формування цифрової культури педагогічних 

працівників у закладах професійної освіти. Вісник післядипломної освіти, 

2018. Вип. 6 (35) ,,Серія ,,Педагогічні науки”. С. 23 – 36. URL: 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/6_35_2018_p.pdf 

(дата звернення: 15.07.2019). 

3. Башмаков А. И., Башмаков И. А. Разработка компьютерных 

учебников и обучающих систем: монография. Москва: Информационно-

издательский дом ,,Филинъ”, 2003. 616 с. 

4. Биков В. Ю., Лапінський В. В. Методологічні та методичні основи 

створення і використовування електронних засобів навчального призначення. 

Комп’ютер у школі та сім’ї. 2012. №2 (98). С. 3–6. 

5. Биков В. Ю., Литвинова С. Г., Мельник О. М. Ефективність навчання 

з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів у початковій школі. 

https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8255
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Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 62, № 6. С. 34 – 46. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_62_6_5 (дата звернення: 13.07.2019). 

6. Биков В., Лещенко М. Цифрова гуманістична педагогіка відкритої 

освіти. Теорія і практика управління соціальними системами, 2016. № 4. С. 115 

– 130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2016_4_13 (дата звернення: 

18.05.2018). 

7. Бугайчук К. Л. Електронний підручник: поняття, структура, вимоги. 

Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. № 2 (22). URL: 

http://www.journal.iitta.gov.ua (дата звернення: 25.07.2018). 

8. Віннік Т. О. Культурологічна підготовка майбутніх учителів 

початкової школи в системі навчально–виховної роботи університету: дис. … 

канд. пед. наук; 13.00.04. Херсон: Херсонський державний університет, 2016. 

230 с. 

9. Воронова Н. Зміст і структура електронного навчального посібника 

“Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття”. Професіоналізм 

педагога: теоретичні й методичні аспекти: збірник наукових праць. 

Слов’янськ: ДДПУ, 2019. Вип. 10. С. 198 – 212. 

DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182191. 

10. Воронова Н. Методологічні особливості професійної підготовки 

майбутніх культурологів. Професіоналізм педагога в умовах освітніх 

інновацій: колективна монографія.  Hameln : InterGING, 2019. С. 248 – 258. 

11. Воронова Н. Мультимедійні засоби в освіті. Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових 

праць. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 65. Т. 2. С. 21 – 25. 

DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2019.65-2.4 

12. Воронова Н. Мультимедійні навчальні засоби у професійній 

підготовці майбутніх фахівців культурології. Гуманізація навчально-виховного 

процесу: збірник наукових праць. Слов’янськ: ДДПУ, 2018. Вип. 5(91). С. 51 – 

67.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_62_6_5
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13. Воронова Н. С., Гаврілова Л. Г. Українська культура кінця ХІХ – 
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ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ  

,,ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ” 

Завдання 1  

Цифрові освітні ресурси з культурології та різних видів мистецтва для 

середньої та вищої школи 

(до теми 1: Теоретичні засади використання цифрових технологій у 

культурологічній освіті. Можливості цифрових технологій в представленні 

інформації з культурологічних дисциплін). 

1. Проаналізувати культурологічну, мистецтвознавчу, соціологічну 

наукову літературу та Інтернет-джерела з питань цифровізації культури, 

освіти і мистецтва, розглянути нові форми і види мистецтва, що виникли як 

результат цифровізації (NetArt, комп’ютерний перформанс, комп’ютерна 

музика та ін.). 

2. Знайти в мережі Інтернет та проаналізувати цифрові освітні ресурси 

з культурології та різних видів мистецтва за критеріями, що визначені нижче і 

розділити їх на групи. 

 цифрові підручники і посібники для вищої культурологічної та 

мистецької освіти;  

 інформаційно-довідкові електронні видання з культурології та 

різних видів мистецтва;  

 навчально-розвивальні та ігрові цифрові ресурси для забезпечення 

уроків художньої культури та мистецтва в школі. 

Сформувати власну позицію щодо використання наведених ЦОР у 

майбутній професійній діяльності культурологів. 

Критерії для оцінювання цифрових освітніх ресурсів з культурології та 

різних видів мистецтва 

1. Сучасність тематики цифрового освітнього ресурсу та його 

актуальність для професійної підготовки культурологів. 
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2. Відповідність певній культурологічній дисципліні шкільної чи вищої 

освіти. 

3. Належність ЦОР до певної групи цифрових освітніх ресурсів. 

4. Якість та доцільність мультимедійного контенту (кількість та якість 

зображень, звукового супроводу, аудіо фрагментів та ін.). 
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https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0702-18 (дата звернення: 19.07.2019) 

Завдання 2 

Вимоги до цифрового мультимедійного контенту вивчення дисциплін 

культурологічного та мистецького змісту в середній та вищій школі. 

Робота в редакторі презентацій Power Point 

(до теми 2. Цифрова культура як сучасний феномен. Цифрова грамотність та 

цифрова компетентність) 

1. Проаналізувати культурологічну, мистецтвознавчу, соціологічну 

наукову літературу та Інтернет-джерела з питань цифрової культури, цифрової 

компетентності, цифрової грамотності. Надати тлумачення кожного із понять 

у вітчизняній та зарубіжній науці. 

https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/download/494/513/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2015_7(3)__13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0702-18


557 

 

2. Опрацювати редактор презентацій Power Point: 

 ознайомитися з можливостями редактора презентацій Power Point; 

 вивчити етапи розробки та вимоги до презентацій, розглянути 

структуру презентації та елементи дизайну; 

 підготувати мультимедійні презентації у програмі PowerPoint до 

уроку ,,Художньої культури” в школі (клас та тема уроку – на власний вибір), 

а також до однієї з тем культурологічних дисциплін вищої школи (,,Історія 

культури”, ,,Історія української культури”, ,,Культурологія” та ін.); 

 опрацювати мультимедійний контент презентації (аудіо, відео, 

фотоматеріали, інші зображення) у відповідних програмах. 

Рекомендована література 

1. Антонюк Д. С. Електронні засоби навчання: сутність поняття та їх 

класифікація. Фізико-математична освіта : науковий журнал. Суми : 

[СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2019. Вип. 3 (21). С. 12–18. URL: 

https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8255 (дата звернення: 

14.09.2018) 

2. Воронова Н. С., Гаврілова Л. Г. Цифрова культура як феномен 

сучасного інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища. Засоби 

навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць. Харків : ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди, 2017. Вип. 48. С. 5 – 18. DOI: 

http://doi.org/10.5281/zenodo.1312912. 

3. Воронова Н., Гаврілова Л. Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх культурологів: навчально-методичний посібник для 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Слов’янськ: Видавництво 

Б. І. Маторіна, 2018. 103 с. 

4. Гаврілова Л. Г., Топольник Я. В. Цифрова культура, цифрова 

грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени. 

Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 61. № 5. С. 1 – 14. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_61_5_3 (дата звернення: 02.05.2018) 

https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8255
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_61_5_3
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5. Гриценчук О. О., Іванюк І. В., Кравчина О. Є, Малицька І. Д., 

Овчарук О. В., Сороко Н. В. Європейський досвід розвитку цифрової 

компетентності вчителя в контексті сучасних освітніх реформ. Інформаційні 

технології і засоби навчання. 2018. Том 65, №3. С. 316 – 336. URL: 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2387/1359 (дата звернення: 

13.07.2019). 

6. Кириченко М. О. Цифрова культура як результат розвитку культури 

інформаційного суспільства. Гілея: науковий вісник, 2017. Вип. 124. С. 179 – 

182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_124_46 (дата звернення: 

19.09.2018). 

7. Могильна Н. М. Створення презентацій засобами Microsoft 

PowerPoint. URL: http://ru.calameo.com/read/003089023a4016b3325ca (дата 

обращения: 22.09.2018). 

8. Мультимедийные презентации. Разработка мультимедийных 

презентаций. URL: http://www.weboptima.ru/6.htm/ (дата обращения: 

21.07.2018). 

9. Учебник PowerPoint. URL: http://nashol.com/20100601601/uchebnik-

powerpoint.html (дата обращения: 28.10.2018) 

Завдання 3 

Цифрові освітні ресурси ,,малої форми”. Створення інфографіки та 

інтерактивних презентацій 

(до теми 3: Цифрові навчальні засоби з культурологічних та мистецьких 

дисциплін: визначення, класифікація. Огляд цифрових освітніх ресурсів 

різних типів) 

1. Ознайомтесь із програмним забезпеченням для створення цифрових 

освітніх ресурсів ,,малої форми” з культурологічних та мистецьких дисциплін.  

2. Опрацюйте одну із програм для створення інтерактивних плакатів 

(Glogster, Cacoo, Thinglink та ін.). 

3. Опрацюйте одну із програм для створення інтелектуальних карт 

(Freemind, Сoogle, MindMeister та ін.). 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2387/1359
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_124_46
http://ru.calameo.com/read/003089023a4016b3325ca
http://www.weboptima.ru/6.htm/
http://nashol.com/20100601601/uchebnik-powerpoint.html
http://nashol.com/20100601601/uchebnik-powerpoint.html
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4. Ознайомтесь із сервісом Prezy для створення інтерактивних 

презентацій. 

Рекомендована література 

1. My presentation tips #1. Розрізняйте призначення презентації [Roman 

Havrysh’s Blog]. URL: http://roman.havrysh.com/2009/11/my-presentation-tips-

1.html (дата звернення: 13.09.2018). 

2. Prezentation.ru | Мультимедийные презентации. Интересно, 

современно, высокотехнологично. URL: http://prezentation.ru/ (дата 

обращения: 18.08.2018). 

3. Булхараускене М. Создание интерактивного плаката в системе 

Glogster. URL: http://ru.calameo.com/books/002012888cd85461d344e (дата 

обращения: 15.06.2018) 

4. Буров А. М., Яременко Е. Г., Соколов С. М., Лукиных Н. В., Орлов 

А. М. и др. Язык мультимедиа. Эволюция экрана и аудиовизуального 

мышления. Москва: ВГИК, 2012. URL: 

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2012/08_11_2012_4.pdf (дата обращения: 

12.08.2018). 

5. Гаврілова Л. Г., Кухар Л. О., Топольник Я. В. Інформаційно-

комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях : навчально-

методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 

Слов’янськ: Видавництво Б. І. Маторіна, 2017. 310 с. 

6. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології 

в навчальному процесі : навчальний посібник. Вінниця, ТОВ «Планер», 2011. 

220 с. 

7. Могильна Н. М. Створення презентацій засобами Microsoft 

PowerPoint. URL: http://ru.calameo.com/read/003089023a4016b3325ca (дата 

звернення: 03.09.2018). 

8. Топ 10 mind map сервісів онлайн безкоштовно або за скромну плату. 

URL: http://www.quality-assurance-group.com/top-10-mind-map-servisiv-onlajn-

bezkoshtovno-abo-za-skromnu-platu/ (дата звернення: 19.01.2018). 

9. Шумаков Д. Конструирование презентаций. URL: 

http://method.volny.edu/data/pmii/pres/1.htm (дата обращения: 11.08.2017). 

 

http://roman.havrysh.com/2009/11/my-presentation-tips-1.html
http://roman.havrysh.com/2009/11/my-presentation-tips-1.html
http://prezentation.ru/
http://ru.calameo.com/books/002012888cd85461d344e
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2012/08_11_2012_4.pdf
http://ru.calameo.com/read/003089023a4016b3325ca
http://www.quality-assurance-group.com/top-10-mind-map-servisiv-onlajn-bezkoshtovno-abo-za-skromnu-platu/
http://www.quality-assurance-group.com/top-10-mind-map-servisiv-onlajn-bezkoshtovno-abo-za-skromnu-platu/
http://method.volny.edu/data/pmii/pres/1.htm
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Завдання 4 

Робота в середовищі Google Classroom. Створення мультимедійних 

тестів для поточного та підсумкового контролю 

(до теми 4: Вимоги до цифрового мультимедійного контенту вивчення 

дисциплін культурологічного та мистецького змісту в середній та вищій 

школі) 

1. Ознайомтеся із принципами роботи середовища Google Classroom як 

додатка Google, розробленого для освітніх потреб. Залучення інструментів 

пакету Google Suite (Google Drive і Gmail, Google Form G+). 

2. Створіть низку освітніх ресурсів ,,малої форми” в середовищі Google 

Classroom з використанням хмарних сервісів (Google документів: Презентації, 

Google Form) та додаванням мультимедійного контенту. 

3. Опрацюйте сервіс Google Form для створення опитування чи 

тестування з використанням мультимедійного контенту. 

4. Розробіть у програмах MyTest X, MS PowerPoint, Hot Potatoes тестові 

завдання з мультимедійним контентом до проміжного чи підсумкового 

контролю на уроках /заняттях культурологічного чи мистецького циклу в 

школі та ЗВО. 

Вимоги до створення мультимедійних тестів 

1. Відповідність змісту тестів програмі дисципліни. 

2. Складання тестів різних видів (завдання закритої форми: вибір однієї 

відповіді, вибір кількох відповідей, встановлення відповідності, встановлення 

послідовності, а також завдання відкритої форми). 

3. Відповідність складності тестових завдань віковим особливостям 

учнів / студентів. 

4. Наявність у тестових завданнях значної кількості мультимедійної 

інформації, підготовленої та обробленої з допомогою відповідних програм. 

Якість мультимедійних фрагментів (аудіо, відео, фотоматеріалів, репродукцій, 

інших зображень) має відповідати визначеним раніше вимогам. 
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5. Визначення критеріїв оцінювання знань учнів /студентів за 

тестовими відповідями. 

Рекомендована література: 

1. MyTestX. URL: http://mytest.klyaksa.net/htm/download/ (дата 

обращения: 11.08.2017). 

2. Буртовий С. В. Інструментальна оболонка для створення тестових 

завдань ,,Hot Potatoes”. URL: http://timso.koippo.kr.ua/hmura9/instrumentalna-

obolonka-dlya-stvorennya-testovyh-zavdan-hot-potatoes/ (дата звернення: 

09.11.2018). 

3. Гаврілова Л. Г., Кухар Л. О., Топольник Я. В. Інформаційно-

комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях : практикум для 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Слов’янськ: Видавництво 

Б. І. Маторіна, 2018. 272 с. 

4. Комаровский А. Н.: Конструктор тестов в MS PowerPoint. URL: 

http://www.gosbook.ru/node/31984 (дата обращения: 11.04.2018). 

5. Тестирование на мультимедийном уроке. URL: 

http://didaktor.ru/testirovanie-na-multimedijnom-uroke/ (дата обращения: 

15.03.2018). 

6. Учебник PowerPoint. URL: http://nashol.com/20100601601/uchebnik-

powerpoint.html (дата обращения: 19.12.2017) 

 

Завдання 5 

Методика використання цифрових технологій у культурологічній освіті 

(до теми 5) 

1. Опрацюйте теоретичні аспекти методики проведення лекційних 

занять з культурологічних дисциплін, методику підготовки конспекту лекції. 

Створіть інтерактивну презентацію до лекційного заняття для однієї із тем 

(курс та дисципліна – за власним вибором). 

2. Опрацюйте теоретичні аспекти методика проведення семінарських 

(практичних) занять різних видів з культурологічних дисциплін. Створіть 

http://mytest.klyaksa.net/htm/download/
http://timso.koippo.kr.ua/hmura9/instrumentalna-obolonka-dlya-stvorennya-testovyh-zavdan-hot-potatoes/
http://timso.koippo.kr.ua/hmura9/instrumentalna-obolonka-dlya-stvorennya-testovyh-zavdan-hot-potatoes/
http://www.gosbook.ru/node/31984
http://didaktor.ru/testirovanie-na-multimedijnom-uroke/
http://nashol.com/20100601601/uchebnik-powerpoint.html
http://nashol.com/20100601601/uchebnik-powerpoint.html
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цифрові освітні ресурси ,,малої форми” для унаочнення теоретичних понять 

(курс та дисципліна – за власним вибором). 

3. Визначте ключові методичні підходи до планування, навчально-

методичного забезпечення та оцінювання самостійної роботи студентів. 

Визначте можливості застосування цифрових технологій в організації 

самостійної роботи студентів. Розробіть зміст та етапи реалізації проєкту з 

культурології з використанням мультимедійного контенту. 

Рекомендована література 

1. Гладуш В. А., Лисенко Г. І. Педагогіка вищої школи: теорія, 

практика, історія. Навчальний посібник. Донецьк, 2014. 416 с. 

2. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник. 

К. : Знання, 2005. 486 c. 

3. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи. URL: 

http://pidruchniki.ws/12281128/pedagogika/osvitniy_svitoviy_prostir.  

4. Стрельніков В. Ю., Брітченко І. Г. Сучасні технології навчання у 

вищій школі. Полтава: ПУЕТ, 2012. 309 с. 

5. Чабан Н.І. Методичні рекомендації до позакласної роботи з учнями 

для студентів факультету культури і мистецтв. Херсон: Вид-во ХДУ, 2004. 

52 с. 

6. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. К. : 

,,Академвидав”, 2006. 352 с 

Орієнтовні теми культурологічних проєктів: 

1. Віртуальна подорож ,,Провідні музеї України”. 

2. Віртуальна подорож ,,Пам’ятні місця України, пов’язані із життям 

відомих українських письменників” 

3. Види і мова мистецтв. Поняття ,,образ” у мистецтві. 

4. Світ людини й образ світу в мистецьких шедеврах. 

5. Жанрова палітра музичного мистецтва. 

6. І. Франко та М. Скорик: ,,Мойсей” 

7. Жіночі імена в культурі та мистецтві України  

http://pidruchniki.ws/12281128/pedagogika/osvitniy_svitoviy_prostir
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Додаток Г 

Модуль ,,Цифровізація сучасної культури” 

Мета: підготовка фахівця культурології, майбутнього вчителя 

художньої культури в школі до професійної діяльності; надання студентам 

знань про специфіку функціонування і розвитку сучасної світової та 

вітчизняної художньої культури, зокрема її цифровізацію; сформувати 

специфічний світогляд майбутнього культуролога, вчителя мистецьких, 

культурологічних дисциплін, розвинути його педагогічне мислення; 

сформувати уявлення про найважливіші події, явища в світовій художній 

культурі; засвоїти сучасні культурологічні поняття й терміни. 

Завдання: 

 усвідомити поняття ,,цифрова культура”; 

 розглянути нові види цифрового мистецтва (NetArt, комп’ютерна 

музика, цифровий перформанс, мультимедійні шоу-проєкти та ін.), які 

видозмінили загальний вигляд світу культури, навчити студентів адекватного 

сприйняття сучасного цифрового мистецтва; 

 розвинути вміння оцінювати, аналізувати, інтерпретувати культурні 

явища різних стилів, жанрів, форм; 

 збагатити світогляд майбутнього культуролога, сприяти 

формуванню естетичного смаку, засвоєнню й поглибленню мистецтвознавчих 

і культурологічних знань; 

 сформувати вміння формулювати й аргументувати власні судження, 

особисту позицію щодо орієнтації на ті чи інші моральні, духовні цінності; 

Уточнено зміст загальних і спеціальних компетентностей, що мають 

бути сформовані в майбутніх культурологів: 

 загальнокультурна компетентність: здатність до набуття знань про 

особливості сучасної національної та загальнолюдської культури, зокрема 

цифрових форм її існування; усвідомлення ролі цифрової культури та 
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цифрових мистецтв у житті людини, їх впливу на світ; культурологічне й 

загальнолюдське розуміння світу; 

 інформаційна компетентність: здатність умілої роботи з 

інформацією, використання програмного забезпечення, мережевих ресурсів 

для проведення аналізу і пошуку явищ сучасної цифрової культури, 

підвищення професійного рівня; готовність до практичного застосування 

цифрової грамотності, уміння працювати з цифровими освітніми ресурсами, 

розробляти власні освітні ресурси з використанням цифрових технологій, 

застосовувати інновації, забезпечені засобами ІКТ; 

 акмеологічна компетентність: здатність до духовного й 

інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки; 

готовність до безперервного самопізнання, розвитку необхідних сучасній 

людині умінь і навичок, зокрема цифрових. 

У результаті вивчення модулю студент повинен 

знати:  

 особливості розвитку сучасної художньої культури;  

 загальну характеристику і основні риси різних жанрових форм 

сучасної цифрової культури, особливості художньої мови, комунікативних 

кодів феноменів цифрової культури;  

 особливості зв’язку мистецтва і цифрової епохи;  

 роль мистецтва у формуванні суспільної свідомості;  

 взаємозв’язок і особливості розвитку різних видів цифрового 

мистецтва, їх конкретні прояви у творах мистецтва;  

 історичну обумовленість виникнення засобів мультимедіа та їх 

використання в сучасних формах культури і мистецтва; 

вміти:  

 виділяти найбільш характерні елементи здобутків різних жанрових 

форм цифрової культури;  
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 аналізувати процеси розвитку та еволюції цифрової культури в 

контексті епохи, з позицій сучасного сприйняття;  

 аналізувати динаміку розвитку цифрової культури, втілення 

провідних тем мистецтва в їхній історико-культурній динаміці;  

 інтерпретувати твори вітчизняної та світової цифрової культури, 

синхронізувати культурно-мистецькі феномени вітчизняної та світової 

художньої культури;  

 втілювати свої знання у творчих роботах;  

 давати особистісну оцінку явищ сучасного мистецького життя, 

пріоритетів та напрямів культурної політики держави;  

 одержувати потрібну інформацію з різноманітних джерел, 

використовувати мультимедійні ресурси та комп’ютерні технології. 

На вивчення модулю відведено 10 годин: 2 години – лекція, 2 години – 

практичне заняття, 6 годин – самостійна робота студентів. Ознайомлення з 

лекційним матеріалом та виконання завдань практичної та самостійної роботи 

можуть бути реалізовані в дистанційній формі. 

 

Лекція на тему ,,Цифровізація сучасної культури”  

План 

1. Інформатизація та цифровізація як типові риси розвитку сучасного 

суспільства.  

2. Цифрова культура як сучасний феномен, еволюційні процеси 

цифрової культури. 

3. Феномен NetАrt (мережеве мистецтво) в сучасній культурі. NetArt 

української групи художників akuvido (Г. Куц та В. Довгалюк). 

4. Комп’ютерна музика в контекст цифрової культури. Історія та 

витоки електронної та спектральної музики, пошуки у сфері звукової 

виразності. Твори А. Загайкевич, І. Гайденка, К. Цепколенко. 
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5. Цифровий перформанс-арт. Drama-Operetta В. Махна ,,Coney Island” 

(2007), проєкт DRUMТИАТР, діяльність гурту ,,Zsuf”. 

Список рекомендованої літератури та Інтернет-джерел 

1. Digital Cultures Lviv. ТЕТРАМАТИКА 2019. URL: 

http://tetramatyka2019.org/projects/digital-cultures-lviv-2/. 

2. Litvinova K. Про компоненти цифрової культури. Digitle Blog. URL: 

https://digitle.wordpress.com/2016/10/04/12499875/. 

3. Артемьев Э. От технологий конкретной музыки к музыке 

компьютерной. Все об электронной музыке. 2006. URL: http://www.e-

music.ru/content/view/35/12/ 

4. Балашова О. Net.Art i парадокси сучасного мистецтва. Філософська 

думка. 2009. № 6. С. 79 – 90. 

5. Воронова Н. С., Гаврілова Л. Г. Цифрова культура як феномен 

сучасного інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища. Засоби 

навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць. Харків : ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди, 2017. Вип. 48. С. 5 – 18. DOI: 

http://doi.org/10.5281/zenodo.1312912. 

6. Гаврілова Л. Г., Топольник Я. В. Цифрова культура, цифрова 

грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени. 

Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 61. № 5. С. 1 – 14. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_61_5_3. 

7. Гайденко І.А. Роль музичних комп’ютерних технологій у сучасній 

композиторській практиці : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03; 

Харківський держ. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського. Х., 2005. 187 с. 

8. Галкин Д. В. Digital Culture: методологические вопросы 

исследования культурной динамики от цифровых автоматов до техно-био-

тварей. Международный журнал исследователей культуры, 2012. № 3(8), 

C. 11 – 16. URL: 

http://culturalresearch.ru/files/open_issues/03_2012/IJCR_03(8)_2012_Galkin.pdf/ 

http://tetramatyka2019.org/projects/digital-cultures-lviv-2/
http://www.e-music.ru/content/view/35/12/
http://www.e-music.ru/content/view/35/12/
http://doi.org/10.5281/zenodo.1312912
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_61_5_3
http://culturalresearch.ru/files/open_issues/03_2012/IJCR_03(8)_2012_Galkin.pdf/
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9. Гончаренко Д. Концептуальні засади розвитку перформанс-арту: 

Завдання, проблеми, вирішення. Актуальні проблеми мистецької практики і 

мистецтвознавчої науки. 2014. Вип. 6. С. 111 – 113. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2014_6_21. 

10. Диксон С. Цифровой Перформанс: История Новых Медиа в Театре, 

Танце, Спектакле и Инсталляции. Издательство: The MIT Press, 2007. 98 с. 

11. Манжалій Н. ,,Нові території мистецтва”: розвиток комп’ютерно-

електронного мистецтва в Україні (кінець 1990-х – початок 2000-х). Відкритий 

архів українського медіа-арту. URL: http://mediaartarchive.org.ua/publications/. 

12. Проект ,,Метода”. ТЕТРАМАТИКА. URL: 

http://tetramatyka.nurt.org.ua/2017/08/  

13. Стахівська Ю. Василь Махно. Coney Island. Критика. Листопад, 

2008. URL: https://m.krytyka.com/ua/reviews/coney-island 

14. Черных С. И., Паршиков В. И. Цифровая культура как гуманитарный 

феномен. Профессиональное образование в современном мире, 2016. T. 6, № 4, 

C. 601–607. DOI: 10.15372/PEMW20160405. 

15. Юферова Г. Музичні комп’ютерні технології в українській музичній 

творчості. Київське музикознавство. 2013. Вип. 46. С. 234 – 247. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2013_46_36.  

Зразки сучасної комп’ютерної музики для слухання: 

1. Alla Zagaykevych (Алла Загайкевич) live @ Nextsound (Kyiv 05 dec 

2014). URL: https://www.youtube.com/watch?v=n3eN7zE2DKU 

2. Percussia – Reactable. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Fu-

DXEeRIzg 

3. Reactable: basic demo #1. URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=0h-

RhyopUmc&feature=emb_logo 

4. Цепколенко К. ,,Блукання в просторі трикутника”. 2014. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=SUoXnqhjzSs 

  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2014_6_21
http://mediaartarchive.org.ua/publications/
http://tetramatyka.nurt.org.ua/2017/08/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://m.krytyka.com/ua/reviews/coney-island
http://nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2013_46_36
https://www.youtube.com/watch?v=n3eN7zE2DKU
https://www.youtube.com/watch?v=Fu-DXEeRIzg
https://www.youtube.com/watch?v=Fu-DXEeRIzg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=0h-RhyopUmc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=0h-RhyopUmc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SUoXnqhjzSs
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Практичне заняття на тему ,,Цифровізація сучасної культури” 

План 

1. Теоретичний блок. 

 ознайомитися із запропонованою літературою та Інтернет-

джерелами, проаналізувати стан розвитку цифрової культури в Україні та в 

світі; 

 схарактеризувати характерні риси цифрової культури, її складники; 

 визначити форми і жанри сучасного цифрового мистецтва. 

2. Практичний блок. 

 підготувати інтерактивну мультимедійну презентацію на тему 

,,Сучасна українська культура: цифрові жанри і форми”; 

 опрацювати мультимедійний контент для презентації з урахуванням 

сучасних вимог; 

 узагальнити теоретичні поняття з допомогою засобів інфографіки. 

Завдання для самостійної роботи. 

Підготувати проєкт у вигляді інтерактивного плакату (інтелектуальної 

карти, інтерактивної презентації) з використанням засобів мультимедіа та 

інфографіки. 

Тематика проєктів 

1. Український медіа-арт – нова територія мистецтва. 

2. Цифрова творчість сучасних українських композиторів. 

3. NetАrt (мережеве мистецтво) як феномен сучасної культури. 

4. Електронна та акустична музика: історія та сучасність. 

5. Цифровий перформанс-арт: вітчизняний і зарубіжний досвід. 

6. А. Загайкевич – творчість за комп’ютером. 

Список Інтернет-джерел 

1. Зразки NetArt. Відкритий архів українського медіа-арту. URL: 

http://mediaartarchive.org.ua/media-art/. 

http://mediaartarchive.org.ua/media-art/
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2. Форми трансляції NetArt. URL: https://telegraf.design/news/u-nyu-

jorku-vidkryly-vystavku-internet-mystetstva-vid-elektronnyh-lystiv-do-staryh-veb-

storinok/. 

3. Візуалізації музики А. Загайкевич. Котенджи В. Диптих ,,Motus”. 

URL: 

https://artnow.ru/ru/gallery/3/8787/picture/0/190485.html?sen=1k&wid=206197. 

4. Інтерактивна інсталяція ,,Скляна кімната” від німецького колективу 

Tactical Tech на виставці ,,Чорна хмара”. Київ, 2019. URL: https://www.the-

village.com.ua/village/culture/culture-guide/289941 

 

Фрагменти презентації до лекції ,,Цифровізація сучасної культури” 
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https://telegraf.design/news/u-nyu-jorku-vidkryly-vystavku-internet-mystetstva-vid-elektronnyh-lystiv-do-staryh-veb-storinok/
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https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-guide/289941-interaktivna-instalyatsiya-ta-vistavka-performans-scho-varto-pobachiti-na-kiyivskiy-bienale
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Додаток Д 

АНКЕТА 

для майбутніх культурологів 

на визначення знань і мотивів використання цифрових технологій у 

навчанні та професійній діяльності 

 

Шановні студенти!  

Будь ласка, дайте відповіді на декілька запитань 

 

1. Як ви розумієте поняття ,,цифрові технології”? Чи відрізняються вони 

від інформаційно-комунікаційних? Прокоментуйте свою думку 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Чи використовуєте Ви в опануванні культурологічних дисциплін засоби 

цифрових технологій?  

 на кожному занятті; 

 часто; 

 фрагментарно; 

 ніколи. 

 

3. Чи знаєте Ви електронні освітні ресурси з культурології та різних видів 

мистецтва (якщо так, то вкажіть, які саме): 

- електронні підручники, посібники 

 так; _________________________________________________ 

 ні; 

- мультимедійні енциклопедії, довідники 

 так; _________________________________________________ 

 ні; 

- програми для школярів (ігрові засоби, тренажери, дитячі енциклопедії) 

 так; _________________________________________________ 

 ні; 

- знаєте ще якісь цифрові освітні ресурси з культурології та різних видів 

мистецтва?  

 так; _________________________________________________ 

 ні; 

4. На яких етапах лекційних та практичних занять з культурологічних 

дисциплін доцільно використовувати цифрові технології? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5. Чи відомі Вам програми для комп’ютерного тестування знань і умінь 

студентів?  (якщо так, то вкажіть, які саме): 

 так; _________________________________________________ 

 ні; 

 

6. Чи вмієте ви складати комп’ютерні тести з мультимедійним контентом? 

(якщо так, то вкажіть у яких програмах): 

 так; _________________________________________________ 

 ні; 

 

7. Чи володієте Ви програмами для опрацювання аудіо та відео-матеріалів? 

(якщо так, то вкажіть якими): 

 так; ___________________________________________ 

 ні 

 

8. Якими комп’ютерними програмами для створення мультимедійних 

презентацій Ви користуєтесь?  

___________________________________________________________ 

 

9. Чи є у вашому навчальному закладі обладнання для повноцінного 

використання цифрових технологій? Чи відповідає воно сучасним 

вимогам? 

_____________________________________________________________ 

 

10. Сформулюйте Ваше ставлення до цифровізації сучасної культури та 

освіти. Назвіть існуючі проблеми щодо цього процесу. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Анкетування анонімне, проте вкажіть, будь ласка, такі дані про себе: 

 

На якому курсі Ви навчаєтесь? 

1 курс  

2 курс  

3 курс  

4 курс  

Чи маєте ви досвід практичної роботи культурологом? 

Так  

Ні  

 

Дякуємо за відповіді! 
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Додаток Е 

Тестові завдання для вимірювання знань і умінь майбутніх 

культурологів використовувати цифрові технології у навчальній та 

подальшій професійній діяльності 

1. Як Ви розумієте поняття ,,цифрові технології”?     

a) інформаційні технології, що поєднують в одному програмному 

продукті різноманітні види інформаційних ресурсів: тексти, ілюстрації, аудіо- 

і відеоінформацію; 

b) аналог терміну ,,медіа технології” (сучасні засоби масової 

комунікації: фотографія, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні 

системи, Інтернет, друковані ЗМІ тощо); 

c) технології, що забезпечують бінарне кодування інформації та 

дозволяють стиснути величезну кількість інформації на невеликих пристроях 

зберігання даних, які можна легко зберегти та транспортувати; 

d) комп’ютерний продукт, укладений із даних різних типів 

(структурований сайт, електронна енциклопедія, комп’ютерна гра). 

 

2. Яке з наведених нижче визначень найточніше характеризує 

загальне поняття ,,цифрова культура”?  

a) сучасна форма існування культури, яка демонструє процеси 

оцифровування традиційної культури та виникнення нових артефактів та 

мистецьких практик на основі цифрового кодування; 

b) спосіб індивідуальної поведінки, що формується під впливом 

цифрового суспільства, проявляється в усіх аспектах життя (соціально-

економічних, політичних, духовних та світоглядних); 

c) система правил поведінки людини, яких вона дотримується під час 

використання інформаційно-комунікаційних технологій; 

d) раціональне споживання інформації, так звана ,,інформаційна 

дієта”. 
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3. Які форми сучасної ,,цифрової культури” Вам відомі? Виберіть 

потрібне і наведіть приклади.  

a) NetArt; ________________________________________________ 

b) комп’ютерна музика; ____________________________________ 

c) інсталяції;______________________________________________ 

d) мультимедійні концертні шоу; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) цифрові медіа; __________________________________________ 

f) оцифровані культурні артефакти; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

віртуальні музеї; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

g) інше ____________________________________________________ 

 

4. Дайте визначення поняттю ,,електронний освітній ресурс”. 

а) навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, 

розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або 

розміщені у комп’ютерних мережах, які відтворюються за допомогою 

електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної 

організації освітнього процесу; 

б) різноманітні матеріали і знаряддя навчального процесу, які 

виконують інформативну, контрольну функції, сприяють засвоєнню нового 

матеріалу й поліпшують ефективність навчання; 

с) обладнання, що використовується в системі навчально-пізнавальної 

діяльності (книги, картини, зошити, письмове приладдя, лабораторне 

обладнання, технічні засоби навчання та ін.); 

d) програмний продукт, що поєднує у собі різноманітну інформацію 

(текстову, звукову, графічну, анімаційну тощо) навчально-пізнавального 

характеру та здатен працювати в інтерактивному режимі. 
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5. Виберіть із наведених нижче програмних засобів ті, які призначені 

для роботи із зображеннями.  

a) Corel Draw;  

b) Nero Wave Editor;  

c) Microsoft Office Word;  

d) Grayola Art Studio; 

e) Move Maker; 

f) Microsoft Office Power Point. 

 

6. Оберіть із наведеного переліку програми, призначені для 

опрацювання відео-матеріалів.  

a) Nero Vision 

b) Microsoft Paint 

c) Movie Maker 

d) Power Point 

 

7. За допомогою яких програмних засобів можна створювати 

мультимедійні презентації? 

a) Power Point 

b) Movie Maker 

c) Prezy 

d) Microsoft Paint 

e) Google Slides 

f) Nero Wave Editor 

 

8. Яке призначення програми Hot Potatoes?  

a) складання кросвордів; 

b) створення тестових завдань різних видів; 

c) редагування аудіо матеріалів; 

d) запис звуку;  

e) створення слайд-шоу; 

f) запис дисків. 

 

9. Визначте відповідність між етапом уроку художньої культури та  

можливостями використання цифрових технологій.  
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1. Організаційний етап. 

Оголошення теми й 

завдань уроку 

a) представлення інформації у вигляді тексту, 

таблиць, схем, графічних зображень, 

демонстрація аудіо-, відеофрагментів 

2. Вступна частина. 

Мотивація та 

планування 

діяльності 

b) демонстрація кросвордів, різноманітних 

перевірочних, у тому числі й тестових, 

завдань 

3. Основна частина 

уроку. Вивчення 

нового матеріалу 

c) представлення візуального, музичного, 

поетичного епіграфа.  

4. Рефлексія, підсумки 

уроку, оцінювання, 

оголошення 

домашнього 

завдання 

d) надання рекомендацій для самооцінки, 

демонстрація перевірочних завдань, 

домашнього завдання, візуальної, музичної 

або поетичної післямови 

 e) демонстрація відео-, аудіофрагменту, 

візуалізація поставлених завдань 

 f) представлення мотиваційних 

відеоматеріалів, фрагментів кіно або 

документальних фільмів 

 

10. Установіть відповідність між поняттям та його значенням.     

 

1. Програма для створення та роботи з таблицями, 

проведенням в них обчислень та аналізу даних 

a) Microsoft Word 

2. Програма, що дозволяє створювати навчальні 

презентації, доповіді 

b) Microsoft Power 

Point 

3. Багатофункціональний пакет комп’ютерних 

програм для запису і створення 

образів CD та DVD дисків 

c) Movie Maker 

4. Програма для створення дидактичних засобів 

навчання:  картки, схеми, таблиці, оголошення 

тощо 

d) Nero 

 e) Microsoft Excel 

 

11. Установіть відповідність між назвами програмних засобів для 

опрацювання цифрового контенту та їх призначенням 

 

1. NeroVision  a) програма для створення або редагування відео 

2. Movie 

Maker 

b) стандартна програма для створення та 

редагування відео та слайд-шоу, редагування 

відеофрагментів із додаванням спецефектів 



578 

 

3. Wavelab c) звуковий редактор, за допомогою якого можна 

записувати та відтворювати звук, проводити 

різноманітні операції зі звуковою інформацією 

 d) програмний засіб для розроблення інтерактивних 

слайд-шоу 

 

12. Вставте пропущене слово у речення: ,,Більшість мультимедійних 

програм навчального характеру, розроблених для молодших школярів, 

використовують ___________________підхід до навчальної діяльності”.  

a) науковий;  

b) ігровий;   

c) наочно-дійовий;  

d) алгоритмічний. 

 

13. Чи можна у середовищі програми Microsoft Power Point 

створювати тестові завдання? Чи є у вас такий досвід? 

✔ Так; 

✔ Ні; 

 

14. Якою повинна бути тривалість безперервної роботи з екраном 

персонального комп’ютера для учнів 10 – 11 класів?   

a) до 15 хвилин;  

b) до 10 хвилин;  

c) на першій годині занять 30 хвилин, на другій годині занять – 20 

хвилин;   

d) до 30 хвилин. 

 

15. Встановіть відповідність між принципами, характерними для 

електронних навчальних засобів, та їхньою характеристикою.  

 

1. Керованість a) можливість враховувати індивідуальні 

особливості учня 

2. Інтерактивність і 

діалоговий 

характер 

b) можливість коригування вчителем процесу 

використання мультимедійних засобів 

3. Принцип 

адаптивності 

c) здатність мультимедійних засобів 

“відгукуватися” на дії учня і вчителя 
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 d) можливість поєднувати в одному продукті різні 

середовища (аудіо-, відео-матеріали, зображення, 

тексти, графіки та ін. 

 

16. Яку назву мають електронні підручники, за допомогою яких може 

бути організовано навчальну діяльність учнів упродовж курсу ,,Художня 

культура”?  

a) електронні освітні ресурси (ЕОР); 

b) програмні педагогічні засоби (ППЗ); 

c) електронні засоби навчального призначення (ЕЗНП); 

d) електронні підручники (ЕП). 

 

17. Визначте специфічні особливості уроків художньої культури, які 

надають можливість широко використовувати мультимедіа:  

a) наявність синтезу інформації, що апелює до різних зон 

сприйняття; 

b) узагальнення і систематизація відомостей щодо мистецтва, 

контроль і оцінювання знань та практичних умінь учнів в галузі мистецтва; 

c) відпрацювання художніх умінь і навичок на уроці; 

d) перевага творчих видів діяльності на уроці; 

e) домінування репродуктивних та наслідувальних методів під час 

художньої діяльності; 

f)  використання методу художньо-педагогічної драматургії. 

 

18. До якого типу цифрових навчальних засобів належить ресурс 

,,Історія України від найдавніших часів до 1914 р.”?    

a) мультимедійний підручник;  

b) мультимедійна енциклопедія; 

c) навчально-ігровий засіб для дітей; 

d) віртуальна екскурсія. 
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19. Які ви знаєте цифрові освітні ресурси, розроблені для уроків 

,,Художньої культури” в якості основних та додаткових навчальних засобів? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

20. Приведіть у відповідність програмне забезпечення засобів 

візуалізації інформації: 

  

Інтелектуальна карта   a) Freemind; 

b) Сoogle; 

c) iMindMap; 

d) Glogster; 

e) Cacoo; 

f) Thinglink; 

g) Prezi; 

h) PowerPoint; 

i) Google Slide; 

Інтерактивний плакат   

Інтерактивна презентація   
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Додаток Ж 

АНКЕТА 

для майбутніх культурологів 

на вивчення рефлексивного критерію сформованості ІК (цифрового)-

складника професійної компетентності майбутніх культурологів 

 

Шановні студенти! 

Будь ласка, дайте відповіді на декілька запитань 

 

1. Чи потрібне фахівцю культурології опанування теоретичних та 

практичних основ застосування цифрових освітніх ресурсів? Для чого?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. Як на Вашу думку, чи володієте Ви здатністю до інноваційної 

діяльності в сфері культурології та мистецтва, зокрема до застосування 

цифрових освітніх ресурсів у подальшій професійній діяльності? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. Оцініть наявність у Вас власного стилю культурологічної 

діяльності. Чи ґрунтується він на використанні засобів цифрових технологій? 

Наведіть приклади.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

4. Чи відчуваєте Ви прагнення на високому рівні використовувати 

цифрові технології в професійній діяльності? Чи відчуваєте Ви потребу в 

розвитку цифрових навичок? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

5. Чи є у Вас бажання діагностувати рівень власних ІК (цифрових ) 

навичок, своїх здібностей, виявляти зони найближчого та подальшого 

саморозвитку в галузі ІКТ?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

6. Чи є у Вас потяг до постійного підвищення рівня своєї професійної 

компетентності в галузі цифрових технологій? Для чого?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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7. Чи застосовуєте Ви прийоми особистісного самовираження й 

саморозвитку, професійної саморегуляції, вдаючись до використання 

мережевих цифрових ресурсів з культурології та мистецтва? Яких саме?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Чи потрібне викладачеві художньої культури, інтегрованого курсу 

,,Мистецтво”, культурології опанування цифрових освітніх ресурсів, культури 

цифрової комунікації, сучасних видів цифрової культури й мистецтва?   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

9. Оцініть власний рівень ІК (цифрової) компетентності. Наведіть 

приклади та обґрунтуйте власну позицію.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. Чи проектували Ви електронні навчальні засоби з культурології, 

художньої культури, мистецтва власноруч? Які саме? Чи знаєте Ви вимоги до 

цифрових освітніх ресурсів? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

11. Як Ви вважаєте, чи потрібна при цьому цифрова культура, 

технічна та технологічна грамотність? Навіщо?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

12. Чи відчуваєте Ви потяг до постійного підвищення власної технологічної 

майстерності й досконалості під час проектування цифрових освітніх 

засобів з культурології, художньої культури, мистецтва?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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Додаток З 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографія 

1. Воронова Н. Система формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій. Краматорськ: 

Друкарський дім, 2019. 448 с. 

Колективні монографії 

2. Воронова Н. С. Концептуалізація взаємозалежності краси і добра 

у давньогрецькій філософії як шлях до гармонізації людини. Person, Family, 

and Society: Interdisciplinary Approach to the Harmonization of Interests. 

Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 

2016. Рp. 8 – 14. 

3. Voronova N., Havrilova L. Study of music historical and theoretical 

courses with multimedia support in higher music-pedagogical education. 

Educational Studios : Theory and Practice : monograph. Prague-Vienna: Premier 

Publishing, 2018. Pp. 322 – 332.  

4. Воронова Н. Методологічні особливості професійної підготовки 

майбутніх культурологів. Професіоналізм педагога в умовах освітніх 

інновацій: колективна монографія. Hameln : InterGING, 2019. С. 248 – 258. 

Навчально-методичні посібники 

5. Воронова Н., Гаврілова Л. Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх культурологів: навчально-методичний посібник для 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Слов’янськ: Видавництво 

Б. І. Маторіна, 2018. 103 с. 

6. Воронова Н. С., Гаврілова Л. Г. Українська культура кінця ХІХ – 

початку ХХ століття: навч. посіб. з курсу ,,Історії української культури” для 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Слов’янськ: Видавництво 

Б. І. Маторіна, 2019. 199 с. 
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7. Воронова Н. С., Гаврілова Л. Г. Українська культура кінця ХІХ – 

початку ХХ століття: цифровий освітній ресурс із курсу «Історії української 

культури» для студентів вищих педагогічних навчальних закладів 

[Електронний ресурс]. Систем. вимоги : CPU 2000Mhz; 1024Mb RAM; 1,5 Gb 

HDD: MS Windows XP, Vista (32/64), Windows 7 (32/64-bit). Режим доступу : 

http:// http://ukr-music.paradox.dn.ua/. 

8. Воронова Н. С. Дидактичне забезпечення самостійної роботи 

здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр з навчальної дисципліни 

,,Професійна та корпоративна етика та естетика”: методичний посібник. 

Слов’янськ: Державний вищий навчальний заклад ,,Донбаський державний 

педагогічний університет”, 2016. 58 c. 

9. Воронова Н. С. Інструктивно-методичні матеріали до практичних 

(семінарських) занять з навчальної дисципліни ,,Естетична культура 

методиста культурно-освітнього закладу”: методичний посібник. Слов’янськ: 

ДВНЗ ,,Донбаський державний педагогічний університет”, 2018. 20 c. 

10. Воронова Н. С. Інструктивно-методичні матеріали до практичних 

(семінарських) занять з навчальної дисципліни ,,Організація навчально-

виховної роботи культурно-освітнього закладу”: методичний посібник. 
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Франківськ, 2018), афілійований міні-EdCamp Sloviansk ,,Готуємо вчительство 

Нової української школи” (Слов’янськ, 2018), ,,Актуальні питання мистецької 

педагогіки: інноваційні та традиційні підходи викладання мистецьких 

дисциплін” (Хмельницький, 2018), ,,Профорієнтаційна робота як науково-

практична система підготовки особистості до свідомого вибору професії” 
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(Івано-Франківськ, 2019), ,,Інформаційні технології в професійній діяльності” 

(Рівне, 2019). 

Результати дослідження обговорювалися та набули позитивної оцінки 

на засіданнях кафедри теорії і практики початкової освіти та кафедри 

педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Державного 

вищого навчального закладу ,,Донбаський державний педагогічний 

університет” (2016 – 2020 рр.). 
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