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Сегедв
Національний педагогічний універси 

імені М. П. Драгома

„„  „ С А Н І Т А Р Н І  ЕФЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ 
ЯК Лм ^ ^ Л - ^ И.МІР РЕІНТЕГрАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДА«- 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

У статті розглянуто окремі положення авторської концепції професійного зростам* 
Ін т е г р а ц ії  особистості і професії в и д а н а  музичного мистецтва та а ш і *  
проблему діагностики ії гуманітарних ефектів ^

К лю чові слова: особистість, професійне зростання, реінтеграція, гуманітарний пі* 
гуманітарні ефекти, "людський вимір". гуманітарний ПІС

Сучасне наукове пізнання антропо-культуро-соціогенезу вису= 
проблему оновлення методологічних Підвалин безперервної професій: 
освіти, у ЯКІЙ формування універсального професіоналізму вже 
достатньо для того, аби бути визначальною парадигмою професійно" 
розвитку особистості викладача вищої школи. Професіоналізація, н 
відбувається в системі безперервної педагогічної освіти вимагає науков 
рефлексії вітчизняної освітньої реальності і створення актуального рівн 
теоретизування, яке відбивало б гуманітарно-гуманістичну ідею н 
парадигмальному рівні детермінації педагогічної теорії професійно 
розвитку викладача музичного мистецтва.

Попри задекларовану у вітчизняній освіті стратегічні 
людиноцентровану парадигму [6, с. 551-558], у сучасному науковомі 
просторі вивчення системного забезпечення гуманітарної експерти* 
продуктивності професійного шляху викладача вищої школи здебільшогс 
сконцентровано навколо інваріантного змісту процедури атестації науково- 
педагогічного працівника, який розробляється інституційними освітніми 
установами, що гальмує вирішення проблеми визначення гуманітарно- 
гуманістичних результатів взаємооновлюваного творчого впливу 
професійної освітньої реальності на цілісну людину. Контент-аналіз
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Вітчизняної наукової і науково-методичної літератури з питань вивчення 
особистісно-професійної діяльності педагога [1], [4, с. 44-45], [9, с. 433], [10], 
111] дає підстави стверджувати, що професіографічний, кваліфікаційний, 
компетентнісний підходи є ефективними з позицій кадрового менеджменту 
І  освітніх закладах, тоді як залишається не визначеним зміст провідного 
культуротворчого “людиновимірного фактору” системної реінтеграції 
особистості викладача вищої школи і науково-педагогічної професії та 
педагогічних технологій його вивчення. Тому, проблему закладено у 
суперечності між рецептурно-інформаційним підходом до визначення 
продуктивності викладача вищої школи і потребою освітнього процесу 
,ищої школи у стійкій динаміці особистих смислів професії, критичному І 
творчому ставленні викладача музичного мистецтва до власного досвіду, 
усталених рольових знань і умінь, лінійності традиційних професійних норм 
зумовлюють актуальність застосування гуманітарного підходу у вивченні 
сутнісних ознак реінтеграції особистості і професії та їх виявів в освітній 

реальності педагогічного процесу.
Мета статті полягає у висвітленні специфіки гуманітарного пізнання 

і визначення інтра-інтрекритеріїв професійного зростання викладача 

музичного мистецтва.
На цивілізаційному рівні поняття гуманітарний вимір охоплює усі 

аспекти, які належать до прав людини і основним свободам (зокрема 
свободу думки, совісті, релігії і переконань), демократії, включаючи 
демократичні вибори і демократичне управління та інститути, толерантність 
і недискримінацію, верховенство закону і обов язки,

У 1975 році в Хельсінкі було підписано акт обов’язків ОБОЄ в галузі 
людського виміру, в якому особливе місце відведено інститутам демократи і 
прав людини. "В термінології ОБОЄ поняття “людський вимір 
використовується для визначення набору норм і видів діяльності, 
пов’язаних з правами людини і демократією, які розглядаються в ОБСЄ у 
якості одного з трьох вимірів безпеки, поряд ІЗ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИМИ І 

економіко-екологічними вимірами” [8, с. 16]. Людський вимір було названо 
ОБСЄ загальноєвропейським суспільним порядком, який уособлює і 
відбиває відданість верховенству закону і саме формулювання цього 
виміру оформлено у вигляді концепції, що ґрунтується на гідності людської 
особистості і системі прав, що реалізуються судово-правовими 

структурами.
Інтегративний і соціально-інноваційний характер сучасної освіти 

зумовлений необхідністю створення умов для освіти особистості, аби вона
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змогла повною мірою розвинути власні творчі, діяльніші здібності, 
"освіта — є стан особистості, її суспільно-соціальний статус, 
інститути, методики, технології тощо є лише сприятливий фактор, 
прискорює або уповільнює освітньо-життєвий розвиток особистості" [1, 
Враховуючи сучасні цивілізаційні тенденції актуалізації "людського вим 
освіті ми використовуватиме функцію людського (“гуманітарного”) пізні 
що полягає не лише у впізнанні, але й осмисленні світу. Ос 
передбачає як “суб'єктивування”, тобто привласнення, так і, свого 
додавання, продовження знання в своєму вимірі.

Еволюціонуюче буття професійної діяльності викладача музич 
мистецтва виступає як культурний простір професійного розвитку в я 
професійне зростання виступає джерелом оновлення сутнісної здатності 
створення іншого, що забезпечує не лише збереження і трансформ 
освітніх змістів і цінностей музичного мистецтва, але й особис 
розвивальну спрямованість трансфесюналізації педагогічних кадрів в гі 
музичного мистецтва.

Професійне зростання -  це не просто відповідність вимогам і умо; 
факторам професійної діяльності, це їх реінтеграція з особистісн' 
смислами і перетворення у специфічну інтегральну професійну якість, 
стає механізмом професійного розвитку. Професійне зростання виклі 
музичного мистецтва не можна звично переводити у площину кількісн 
збільшення особистісно-діяльнісних п ід структур відповідно до соціалї 
культурних норм. Це процес еволюціонуючий самореферентної систв' 
котра “стежить” сама за собою, здійснює самоопис і футурологічні пошук 
вигляді планування самозмін, викликаних еволюційною сутністю про1, 
освіти і виховання.

Найвищим, тобто ідеальним, для будь-якої професії є її педагогічн 
рівень, адже передбачає наявність Майстра-Наставника-Учителя, який М 
потребу і прагнення продовжити себе-професіонала в іншому, не ли 
зберігаючи таким чином інформаційний код професії, але й слугуючи й 
культуровідповідній трансформації і модифікації. У такому конто 
професійне зростання до зазначеного (педагогічного) рівня у будь-я 
сфері людської діяльності вже є визначальним фактором не ли 
загального розвитку особистості, але й її особистісного зростання.

Гуманітарне пізнання професійного зростання викладача музично' 
мистецтва за своєю сутністю є вивченням духовного світу (уявлень, ідеалі!, 
емоцій і цільових установок, що виникають у цьому процесі), тобто 
спрямоване на віднайдення відповідей не лише на питання, "що самі
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відбувається з особистістю і в яких модусах”?, але й які можливості і 
перспективи відкривають педагогічні процеси, пов’язані зі змінами людини 
під впливом професії і навпаки. Необхідним етапом гуманітарного пізнання 
є прогнозування можливої професійної поведінки викладача музичного 
мистецтва в ситуаціях професійного зростання, які регулюються 
критеріями, що допоможуть орієнтуватись в обставинах, з якими він ще не 
зустрічався. Здійснення цього гностичного циклу виводить теорію 
професійного розвитку на метатеоретичний рівень гуманітарного пізнання, 
який зумовлений орієнтацією на виявлення і систематизацію надійного 
підґрунтя для вибору тих правил, які можуть бути найбільш ефективними в 
ситуаціях педагогічної дійсності і утворять нові правила колективної 
поведінки професійно-педагогічної спільноти викладачів музичного 
мистецтва.

Ключовою властивістю гуманітарного підходу є активне включення у 
соціально-історичний, культурний контекст позиції розгляду людини не як 
речі серед речей, а як джерела і коріння світу культури, з якою вона 
взаємодіє і з якої себе будує [3]. Друга властивість гуманітарного підходу - 
розгляд особистості як активного суб'єкта, котрий не стільки формується 
ззовні або зсередини заздалегідь закладеними програмами, оскільки є 
самостворюючим і самодетермінуючим. Гуманітарна орієнтація наукового 
пізнання передбачає вивчення унікальних духовних феноменів та сприяє 
духовному процесу в людині і звільняє місце для її особистісного зростання. 
Функціональне призначення гуманітарного підходу полягає у забезпеченні 
гуманізації і гуманітаризації процесу професійного розвитку викладача 
музичного мистецтва в системі безперервної педагогічної освіти: постановці 
в центр уваги унікальної, цілісної особистості учасників педагогічного 
процесу; визнанні її права на різнобічний, вільний професійний розвиток і 
виявлення здібностей у ході професійного зростання; • людяність, 
діалогічність, відповідальність як норми взаємин у педагогічній системі.

Професійне зростання передбачає привалювання зворотного напряму 
у зазначених взаємовпливах особистісних підструктур, що вказує на 
педагогічні можливості у його трактуванні. Визначальна роль професійного 
зростання в цілісному процесі професійного розвитку особистості полягає в 
тому, що воно своєю еволюційною сутністю (на відміну від революційної 
сутності професійного становлення) створює взаємозалежність особистості 
і професії, як взаємосприяння, що підкреслює їх взаємозумовленість.

Професійне зростання обов'язково супроводжується адаптивною 
реакцією, але такою, що керує межами її адаптації і пристосування до нових
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умов професійного середовища, що утворюють певне інформаційне 
Виключення цих реакцій особистості на зміни взаємин з про" 
унеможливить зростання, саморозвиток і досягнення зрілості, призе« 
статики, адже "зміни -  не просто необхідний елемент життя, а саме:
[12, с. 361].- Реорганізація у професійній підструкгурі особистості 
організаційна зміна, самооновлення -  це реакції на зміни в інформація 
коді професії, яких, за умови професійної вірності і Відданості пре; 
неможливо уникнути. Вміння професійною спільнотою відібрати, праві* 
зрозуміти причини переходу педагогічної системи у нестійкий 
допомагає виробленню прогнозів, рішень та інших заходів, спрямованні 
віднайдення м нової рівноваги, завершення якісного стрибка у евс 
розвитку, тобто фіксування завершення чергового етапу становле" 
Отже, професійне зростання являє собою струкгурно-функціоналії 
конструкт щліснооновлюючого способу професійного розвитку виклад, 
музичного мистецтва, який уможливлює реінтеграцію надскладн 
різноманітно результуючого процесу взаємодії людини і професії 
відбиває їх цілеспрямовані взаємовідношення, що виявляються у зовніи 
і внутрішніх впливах на співбутгя як соціокультурної системи.

Обрана пізнавальна парадигма зумовлює створення методичн 
засобів, які дають змогу переходити від опису зібраних даних і : 
початкового узагальнення, пояснення сутності віднайдених феноменів д 
виокремлення результатів та наслідків цілеспрямованої особистіс 
вмотивованої взаємодії людини і професії, тобто виникає можливість дат 
відповіді на питання: що?, яку користь людині приносить розширенн 
власних меж у професійній сфері .життєдіяльності?, які критерії та ознак 
оптимізації, вдосконалення інформаційно-семантичного коду професії?, я 
виявляється вихід за норми професії і чи впливає він на утворений і 
суспільстві образ професії викладача музичного мистецтва? та інші.

Таке розуміння професійного зростання викладача музичноп 
мистецтва висуває питання щодо визначення критеріїв. Вони маюті 
відповідати таким умовам: розкриття через сукупність показників і рівнів ї; 
виявлення, спираючись на які можна оцінювати ступінь виявлення ци> 
показників (адже самі критерії неможливо виміряти, можливо лиш« 
говорити про вимірювання прояву якостей); відбиття в критеріях і 
показниках динаміки професійного зростання викладача музичного 
мистецтва; атрибутивність критеріїв, показників і рівнів їх виявлення Ми 
виокремили два інтегральних критерія професійного зростання викладача 
музичного мистецтва. Внутрішній (інтер) інтегральний критерій у якості

212



Збірник наукових праць

якого виступає конструктне уявлення про індивідуально-професіинии 
ресурс викладача музичного мистецтва, функціональність якого засвідчує 
сформованість професійно-педагогічної якості. Цей критерій є суб'єктивним 
І виявляється він крізь зовнішній (інтра) інтегральний критерій, у якості якого 
виступають реальні характеристики викладача музичного мистецтва як 
суб'єкта професійного розвитку, які опосередковано дають змогу оцінювати 
ефективність функціонування професійно-педагогічної якості як 
протофеномену (першого, родового феномену) індивідуально- 
професійного ресурсу й водночас архікритерію (найбільш важливого, 
визначального) професійного зростання викладача музичного мистецтва. 
Зміст виокремлених критеріїв складають світоглядні універсали, на основі 
яких функціонує і розвивається програма професійного зростання 
викладача музичного мистецтва, представлена у вигляді гуманітарних 
ефектів, як суб’єктивних і об’єктивних ознак реінтеграції (відновлення, 
встановлення, поповнення, повторна відновлювальна дія) професійного 
розвитку і освітньої реальності, у якій він відбувається.

І. А. Колєснікова підкреслює, що динаміка професійного зростання 
педагога виявляється у набутті нових професійних знань, умінь, збагаченні 
особистого досвіду новим професійно значущим змістом. “Цей результат 
віднаходиться рефлексивно самим педагогом і визначає ступінь його 
задоволення своєю професійною діяльністю’’ [5, с. 135]. У такому підході 
виникає необхідність спостереження професійного шляху викладача 
музичного мистецтва, особливостей його становлення як професіонала.

Звернення до терміну “ефекти” зумовлено тим, що в його значення 
закладено не лише розуміння результату, але й наслідку певних причин, 
дій, заходів, що на нашу думку, може бути підставою для-діагностування, 
визначення класифікації феноменів, явищ, це те, що може слугувати 
мірилом, параметром, відповідно до якого обґрунтовується досліджуване 
явище. Педагогічна інтерпретація поняття “ефекти” дає змогу зіставити 
теорію професійного розвитку викладача, музичного мистецтва з практикою 
професійного зростання, як його педагогічного геному: У поняття 
“гуманітарні ефекти” професійного розвитку викладача музичного 
мистецтва входять результати його професійного зростання в системі 
безперервної педагогічної освіти, які Відрізняються від ефективності 
професійної діяльності, перш за все, масштабами,

Підкреслюємо, що сучасні дослідження феномену професійного 
розвитку викладача вищої школи здебільшого звертаються до висвітлення 
питань негативних наслідків професійної діяльності безпосередньо для
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£ ?  0С~  Щ0 може бути “гуманітарними деф
деформаціями. Так, дослідники виокремлюють серед негативи 
професійного розвитку педагога вищої школи чинники професійних 
деформащи, зокрема, професійне згорання особистості, пр0( 
деструкції професійні деформації особистості, професійний егоцві 
;  ' с- 19:141 -̂ Серед таких факторів, що спричиняють пр 
самореалізації особистості в професійній сфері Л. Коростильова в 
низьке саморозуміння, невпевненість у власних силах, конформі 
зовнішній локус контроль, спонтанність, недостатня гнучкість профеї 
поведінки, низька комунікабельність, контакгність, сенситиа
ізольованість і песимізм, низька емоційна стійкість і підозрілість п< 
легких шляхів вирішення проблем і корисливість, труднощі у спілкувані 
емоційному самовиявленні, відчуженість [11 с 1751 У ї о Л  
психологічного компоненту професійної компетентності педагоги В ОлІЙІ 

. Даниленко вказують на особистісні деформації, викликані педагогіці 
д ія л ь н іс т ю . посилення акцентуацій характеру, зміна струн
щлепокаладання у бік локальних, проміжних цілей, предметоцентрщ

К0МПЛЄКС 3аф03И авт0ритету"’ Риг« ність сприйняття, МИСЛВНІ 
бМ;  і Ф—  мовних штампів та експресивних засобів самовиражвнн 
безцеремонне втручання в життя інших та в будь-які події, формувані
™  стере0типів тощо- В особистісному компоненті педагогіці 
діяльності дослідники достатньо систематизовано і докп 
виокремлюють комплекси особистісних деформацій. Для нашого 
дослідження особливо важливим є висновок науковців про встановлені 
Ф освітньої реальності: девальвацію методологічних J

т7шЬи Т ° РЄТттХ ЗНЗНЬ’ ВЩЧУТТЯ ПЄВН0Ї ^д о ста тн о ст і, впевненість у* 
том^ що наявний рівень забезпечує всі професійні потреби, припинення 
професійного зростання й особистісного розвитку [10 с 27]

Питання деформацій професійного розвитку людини взагалі І 
викладача вищої школи зокрема має безліч напрямків аналізу залежно від 
«ТО розгляду проблем, але з позицій професійного зросланТ »  
педагопчиого геному процесу ми маємо розглянути ті гуманітарні ефекти 
ЩО за своїм змістом впритул наближені до сутності поняття критерію який 
прияє оцінній діяльності з  урахуванням наслідків впливу того що 
цінюється, а саме -  змін, що відбуваються з професійно-педагогічною 

якістю викладача музичного мистецтва, які відбиваються у динаміці об'єктів 
його впливу, професійній взаємодії суб'єктів та процесах я і з ниш  
пов’язані. Використовуючи експертно-діагностичний ’ отенціГ 
гуманларного сход у , а р ш р ш е р ш  разультатаааооті лрофро‘2 7 о
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»остання ми будемо вважати л р о ф е а ш го -л е а а го г/ч ^  
Інтегративну характеристику викладача музичного мистецтва, знання 
^ — я з його буттям, думки -  з переживаннями, наміри -  з 
Г и „ «  минуле -  з теперішнім, а теперішнє -  з проектуванням 
майбутнього, що дао змогу визначити л необхідним фактором досягнення
цілісності особистісного і професійного розвитку.

Розглядаючи ефекти професійного зростання викладача музичного 
мистецтва у логіці гуманітарного підходу ми маємо на увазі те, що цей 
процес постає гносеологічною цілісністю, що містить дослідницькі установки, 
які визначають логіку і етапи парадигмальних змін в організації професійного 
розвитку; аксіологічні орієнтири оцінювання, регламентацій пр0®^уваН 
метаморфоз творчого потенціалу та інтерпретацію індивідуально- 
професійного ресурсу як фактологічного матеріалу вибудови професіино^ 
педагогічної якості. У розгляді її конструкгів ми звернули увагу на ло^нак , за 
якими ми можемо визначати її людино і культуротворчу сутність, адже, 
завжди існує за тими ознаками, за якими її можна виміряти.

Т е  всі результати діяльності дають ефект, тому нашу наукову 
праксіологічну позицію зумовлено розглядом питання ефектів 
ефективності професійного зростання викладача музичного ™стеЦтва, щ 
враховує варіативний критерій реінтеграції цінності, раціональності що має 
педагогічну сутність. Раціональний вибір означає припущення про те що 
р іГ н я  4 1  е результатом апорядкоеаного
ефективність виявляється у корисності, як уявлено, міри отриманих 
цінностей [7, с. 35], такої, що зважує на “внутрішніх терезах різноманітні 
альтернативи професійного розвитку і обирає професійне зростання^ 
користь якого має суб'єктивну і об'єктивну цінність. Позитивне ставлення до 
себе відчуття, наскільки людина компетентна і здатна виконати те, чим 
вона’ займається, любов до себе і до людей, відчуття власної гідності є
особистісною конотацією гуманітарних ефектів.

О тже гуманітарними ефектами професійного зростання ми 
вважаємо: особисто-професійну зрілість, набуття педагогічного покликання 
гуманітарну культуру, духовно-моральнісну якість, толерантнют ,
міжкультурну комунікативну компетентність, художньо-естетичну СВІДОМІСТЬ, 

метакогнітивний досвід, професійну мобільність, педагогічну креативність, 
культуру педагогічної творчості, креативно-акмеолопчну культуру. 
Виокремлюючи гуманітарні ефекти архікритерію професійного розвитку ми 
звертаємо увагу на “людську ціну” міри результативності професійного 
зростання і власної активності викладача музичного мистецтва у 
професійній Сфері життєдіяльності. Діагностичне визначення гуманітарних
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ефектів професійного зростання з позицій виокремлення 
Інтеркритерив професійно-педагогічної якості викладача музи 
мистецтва зумовлює звернення до продуктів її виявлення у конк ’ 
професійних біографіях.

Перспективи подальшого дослідження закладено у розробці мет" 
гуманітарної експертизи виявів інтра-інтеркритерїів реінтеграції особис 
і професійної реальності викладача музичного мистецтва.
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Се г е м  Н . А. Гуманит арны е эффекты профессионального рост а ка к  «человечески,

ЮМе7 7 1 Г ь е “Но а егРаНиитЧНТ и “ Профессии п о д а в а т е л я  музыкального искусства.
В статье рассмотрены отдельные положения авторской концепции профессионазьногс 

роста как реинтеграци личности и профессии преподавателя музыкально/о u c Z T m e a t  
актуализирована проблема диагностики её гуманитарных эффектов.

. 'У ’очсвые слова: личность, профессиональный рост, реинтеграция гуманитарный 
подход, гуманитарные эффекты, ‘‘человеческое измерение". <У Р

S e g e d aN. A  The hum anitarian effects o f  professional growth as a “hum an dimension ” to 
the reintegration o f  persons and  professions m usic art professor dimension to

Keywords: person, professional growth, reintegration, humanitarian effects "human dimension ".


