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У статті розглядається особистісна орієнтація процесу професійної підготов
ки музикантів-виконавців у  системі вищої мистецької освіти як важливий фактор ак
тивізації та розвитку їхнього музичного мислення; обгрунтовуються критерії та умо
ви формування музичного мислення майбутніх фахівців.

The persol-orientated process o f the musicians-performers ’ professional training in 
the system o f the higher artistic education as the most important factor o f activization and 
development o f their musical training is considered and criteria and conditions o f musical 
thinking formation o f the future specialists are grounded in the article.

Удосконалення системи підгото
вки фахівців в сучасних соціально- 
культурних умовах набуває останнім 
часом особливої значущості. Загострен
ня проблеми людського “Я” в культур
ній та духовній сферах суспільства при
звело до посилення тенденцій, які 
пов’язані з переглядом звичних пара
дигм, змісту і технологій вищої освіти.

Необхідність у парадигмі особис- 
тісно орієнтованого навчання виникла у 
зв’язку з переходом до гуманістичних 
форм спілкування і нових типів мислен
ня, зі зміною цінностей та орієнтирів. 
Динамізм соціального життя потребує 
проявлення активності людини як 
суб’єкта життєтворчості, а також само
визначення, рефлексії, саморегулюван
ня, самовдосконалення та інших якос
тей творчої особистості. За таких обста
вин орієнтація на професійно-творче 
формування особистості спеціаліста 
стає пріоритетною і в системі професій
ної підготовки майбутніх фахівців у га
лузі музичного мистецтва.

Для всебічної самореалізації осо- 
бистісно творчого потенціалу музикан- 
та-виконавця, зростання його професіо
налізму та удосконалення виконавської 
майстерності недостатньо розкриття ін
дивідуальних якостей, природжених 
здібностей, уміння використовувати на
буті знання і навички. Першорядного 
значення в підготовці майбутніх фахів
ців соціокультурної сфери в умовах 
особистісно орієнтованого навчання на-
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бувають саме питання активізації та 
розвитку їхнього музичного мислення 
як одного з основних факторів творчого 
характеру навчальної діяльності. Але 
необхідно констатувати, що між висо
кими вимогами до рівня розвитку музи
чного мислення студентів, що відпові
дає суспільним потребам, та умовами 
його формування в процесі навчання і 
виховання студентів музичних спеціалі
зацій вузів культури і мистецтв існує 
протиріччя. У практиці музичної освіти 
все ж домінують раціональні підходи до 
розвитку виконавської майстерності 
студентів, переважно застосовується 
методика виховання лише інструмента
льно-технічних навичок, передача 
знань, копіювання іншого досвіду.

За останнє десятиліття зріс інтерес 
до стратегії особистісно орієнтованого 
навчання, перспективність якого в му
зичній педагогіці відзначає багато вче
них. Специфіку музичного мислення 
обумовлюють активним самовиражен
ням особистості в процесі навчальної 
діяльності Казуніна І.В., Корженевський 
А.Й., Мозгальова Н.Г., Суслова Н.В., 
Шмалько Ю.В. Але дослідження особ
ливостей організації процесу форму
вання музичного мислення студентів як 
цілісного феномена, згідно з концепці
єю особистісно орієнтованого навчання, 
залишилося недостатньо розробленим. 
Актуальність зазначеної проблеми зосе
реджує нашу увагу на створенні онов
лених теоретичних засад й адекватної
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системи дидактичних ситуацій для гар
монійного розвитку музичного мислен
ня майбутніх фахівців соціокультурної 
сфери шляхом організації особистісно 
орієнтованої системи навчання. В попе
редніх публікаціях ми здійснили перші 
спроби наукового осмислення сутності 
феномена й інтерпретації змісту та 
структури музичного мислення на осно
ві сучасних підходів. Обґрунтована до
цільність принципів особистісно орієн
тованого навчання у формуванні музич
ного мислення майбутніх музикантів- 
виконавців дозволило визначити в рам
ках даної статті компонентну структуру 
музичного мислення і таким чином ви
явити критерії та обґрунтувати педаго
гічні умови формування музичного ми
слення студентів у мистецьких вищих 
навчальних закладах.

Дискусії про сутність, структуру, 
функції музичного мислення далекі від 
завершення, хоча в останні роки спосте
рігається інтенсивна розробка цієї теорії 
в музикознавчому, психолого- 
педагогічному, естетичному аспектах. 
Узагальнюючи різні підходи щодо ви
значення сутності музичного мислення, 
зазначимо спільні положення в системі 
наукових верифікованих знань.

Музичне мислення звичайно трак
тується як психічний процес відобра
ження дійсності в інтонованих художніх 
образах, як процес породження свідомі
стю людини почуттєвих, особистісно 
значних звукових образів подання, як 
пізнавальна діяльність суб’єкта в музиці 
та його відношення до реальної дійсно
сті в звукових образах. Для музичної 
педагогіки принципово важливі посту
лати: про інтонаційну сутність музично
го мислення, про продуктивність слуха
цького сприйняття музики, про єдність 
функцій в музичному мисленні -  інто
наційної та конструктивно-логічної або 
логіко-понятійної, про сукупність раці
онального та емоційного в музичному 
образі, про логіко-конструктивні прин
ципи звукової організації, про 
суб ’ єктивно-особистісну обумовленість 
мислення як пізнавальної діяльності 
людини.

В сучасних гуманітарно орієнто
ваних психолого-педагогічних дослі
дженнях переважно застосовується син
тез підходів до проблеми розвитку тво
рчого мислення, в яких акцентуються 
рівнозначність гностичних та інтелекту
альних аспектів поряд з особистісними 
детермінантами. Пізнавальна активність 
особистості як цілісного саморозвиваю- 
чого “Я” сприяє самоорганізації проце
су творчого мислення, розвитку його 
самостійності. Активізація мислення 
згідно з принципом саморозвитку за
безпечується через культивування інте
лектуальної та особистісної рефлексії. 
Остання приводить суб’єкта до розу
міння необхідності удосконалення вла
сних можливостей, що сприяє активнос
ті внутрішньої мотивації [1].

Повноцінна музично-пізнавальна 
діяльність теж пов’язана з реалізацією 
рефлексивних можливостей людини. В 
системі професійної підготовки музика
нтів рефлексивне осмислення музично
го мистецтва передбачає створення 
умов, які спонукають студентів до ви
словлення власних думок, почуттів у 
процесі активної розумової діяльності, 
до самостійних пошуків розуміння та 
інтерпретації художньо-образного зміс
ту музичних творів. Для оволодіння 
здатністю до рефлексії В.В. Федорчук 
пропонує впровадження в практику ви
щої музично-педагогічної освіти систе
ми прийомів, що ґрунтуються на мето
диках самозаглиблення, пов’язаних із 
релаксацією, концентрацією та візуалі- 
зацією [2]. Як зауважує О.І. Савостья- 
нов, розвитку рефлексивних механізмів, 
тобто здатності людського інтелекту 
усвідомлювати себе, спостерігати за 
станом своєї души, а отже, формуванню 
цілісної системи поглядів студентів на 
свою діяльність заважають організацій
но-методичні форми вищої освіти, які 
продовжують удосконалювати традиції 
репродуктивного навчання, методичні 
прийоми традиційного “знанієвого” 
підходу. Особистісно орієнтований під
хід, навпаки, забезпечує розкриття при
родженої індивідуальності, розвиток 
особистості, її саморефлексії, зокрема,
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активізації внутрішніх резервів самоко- 
нструювання суб’єктом власного “Я’' 
[3]. Ознакою вищого ступеня самороз
витку музиканта служить здатність від
криття рефлексивного світу власного 
“Я”, рефлексивного ставлення до своєї 
діяльності (Н.В. Суслова). На засадах 
вивчення важливості рефлексивних 
процесів Н.Є. Гребенюк пропонує роз
роблену в умовах особистісно орієнто
ваного підходу програму комплексно- 
особистісного розвитку студента- 
вокаліста, в основу якої покладено фак
тор індивідуальної діагностики [4]. Екс
периментальне дослідження відношення 
музикантів-виконавців до проблеми са
моусвідомлення в своїй творчості і ди
наміки цього процесу (прогресивної та 
регресивної) проводить М. Степанова 
[5]. Якщо функції рефлексії та самореа- 
лізації будуть найповніше від зображені 
в музичному мисленні студентів, то це 
свідчить про досягнення особистісного 
напрямку функціонування процесу ви
конавської підготовки музикантів.

Теоретичний анатіз психолого- 
педагогічної літератури дозволив ви
значити змістову характеристику ком
понентної структури музичного мис
лення, щоб у цьому контексті з’ясувати 
засоби його формування у студентів. 
Сутність музичного мислення як ціліс
ного структурованого процесу полягає в 
організованості та взаємодії усіх його 
компонентів, а саме:

1) мотиваційно-емоційного;
2) когнітивно-пізнавального;
3) операційно-діяльнісного.
Згідно з принципами особистісно

го підходу до розвитку музичного мис
лення в процесі навчання, виявимо такі 
характеристики компонентної структу
ри:

Мотиваційно-емоційний компо
нент, як провідний серед основних 
складових музичної діяльності, визначає 
активність та успішність творчо- 
пізнавальної діяльності студентів, яку 
спонукають інтереси як мотиваційний 
стан суб’єкта, обумовлює прагнення до 
цілеутворення (тобто досягнення студе
нтами цілей, які мають особистісний

зміст, значніший для них), визначає 
зв’язок інтелектуальної праці з емоцій
ним станом, сприяє розвитку потреби 
самореалізації особистості й розвитку 
особистісного чуттєвого ставлення до 
процесу (емоційна реакція), зацікавле
ності студентів в оволодінні діалогіч
ним спілкуванням.

Когнітивно-пізнавальний компо
нент характеризується сформованим 
інтелектуальним потенціалом особисто
сті, тобто рівнем знань про музичне ми
стецтво, які необхідні для аналізу твору 
і створення незалежної власної інтер
претації, що буде нести естетично- 
ціннісний сенс. Також він визначає 
вміння застосувати знання, володіти ро
зумовими операціями, формувати до
слідницькі вміння, збагачувати розумо
вий апарат особистості.

Операційно-діяльнісний компо
нент забезпечує досягнення мети спо
собом задоволення особистісно значу
щих потреб у творчій музичній діяльно
сті. Активна позиція студентів сприяє 
творчій участі в проектуванні, прове
денні, оцінюванні праці з виконання по
ставлених завдань в умовах педагогіч
них проблемних ситуацій. Здатність 
студентів до самоорганізації виявляєть
ся в наявності установки на плідну пра
цю над собою, що припускає самовдос
коналення, допомагає відчути себе тво
рцем потенційно затребуваного резуль
тату.

Значення педагогічного керівниц
тва музичним мисленням майбутніх му
зикантів-виконавців полягає в усвідом
ленні, регулюванні, удосконаленні ви
щеназваних структурних компонентів, 
виявлення яких надало можливість об
ґрунтувати такі критерії:

• Мотиваційний критерій до
зволяє оцінити наявність стійких моти
вів і цілей (позитивного мотиваційного 
комплексу), а також зацікавленості в 
такій творчій діяльності, в якій студент 
займає активну позицію в плануванні, 
проведенні, контролі та оцінюванні ро
боти з виконання поставлених завдань, 
враховує готовність особистості до са
мореалізації, якісну визначеність про
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фесійно-особистісних рис та якостей, 
повне розкриття творчого потенціалу 
особистості, здатність саморозуміння й 
висловлювання власних емоцій і відтін
ків почуттів у всій повноті від спілку
вання з музичним мистецтвом, тобто 
розвиненість емоційно-чуттєвого стану 
особистості, визначає наявність почуття 
задоволення обраною професією.

•  Когніт иввий критерій буду
ється на таких показниках, як реатьний 
обсяг спеціальних музично-теоретичних 
знань і збагачення розумового апарату 
музичного мислення, особливості інте
лектуальної культури студентів, рівень 
тезаурусу виконавця; введення у процес 
вивчення музичного репертуару певних 
інтелектуальних операцій на основі ви
значеної системи теоретичних знань і 
виконавських умінь, пізнавальний інте
рес і самостійна пізнавальна активність 
студентів (самопізнання), актуалізація 
музично-аналітичних умінь і знань 
(вміння самостійно уточнювати й упо
рядковувати тканину музичного обра
зу), прагнення до подальшого профе
сійного самовдосконалення.

• Діяльнісний критерій допома
гає визначити ступінь сформованості та 
повноту операціонального складу прак
тичних умінь, потребу самоорганізації 
власної навчальної діяльності, здійс
нення творчого самовираження в умо
вах діалогічного спілкування, вміння 
особистісного проектування та при
дбання індивідуального досвіду творчої 
виконавської діяльності в процесі на
вчання, здатність самостійного конс
труювання цілісного музично- 
виконавського образу твору і створення 
високохудожньої оригінальної інтер
претації.

Розуміючи психолого-педагогічні 
принципи особистісного підходу як ва
жливі й необхідні для створення мето
дологічної бази творчого музичного на
вчання спеціалістів, і вважаючи за мету 
особистісно орієнтованої освіти не фо
рмування, а підтримку, розвиток 
“людини в людині” і закладення в неї 
механізмів самореалізації, саморозвит
ку, адаптації, саморегуляції, самозахис

ту, самовиховання тощо, необхідних 
для становлення самобутнього особис
тісного образу [6], ми дійшли висновків 
про необхідність педагогічного впливу 
на музичне мислення з метою повно
цінного оволодіння комплексом вико
навської майстерності й розвитку твор
чої неповторності студентів.

У пізнавальній та музично- 
практичній діяльності успішне форму
вання музичного мислення, як цілісного 
процесу розвитку студентів, можливе 
при створенні конкретних організацій
но-педагогічних умов, при яких стає 
можливим найповніше розкриття осо
бистості студентів, розвиток професій
ної спрямованості їхнього інтелекту, 
вмінь, навичок, емоційних установок. 
Отже, ефективність цього процесу зна
ходиться в прямій кореляційній залеж
ності від розвиненості особистісних 
якостей майбутніх музикантів- 
виконавців. Ми вважаємо, що форму
вання музичного мислення можливе за 
таких педагогічних умов'.

акцентування на творчій самореалі
зації студентів в освітньому процесі; 
варіативність навчально-педаго

гічних ситуацій;
забезпечення рівноправного діалогі

чного спілкування; 
міжпредметна інтеграція знань у си

стемі професійної музичної підготов
ки майбутніх фахівців соціокультур- 
ної сфери.

Представники гуманістичного осо
бистісного підходу відзначають, що по
дання допомоги особистості у виявленні 
та реалізації її потенційних можливос
тей, тобто забезпечення творчої саморе
алізації та її складових елементів -  са
мовираження, самоорганізації, саморе- 
флексії, адекватної самооцінки, саморе
гуляції, самовдосконалення, -  стає пріо
ритетним завданням сучасної педагогі
ки (Бех І.Д., Богданова М.К., Бондарев- 
ська О.В., Гузенко О.А., Орлов Ю.М. та 
ін.). Цілеспрямоване опредмечування в 
освітньому процесі своєї позитивної “Я- 
концепції”, істотне значення якої як 
продуктивної для подальшого самовдо
сконалення відзначають багато вчених
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(Бьорнс Р., Гузій Н.В., Маркова А.К. та 
ін.), а також актуалізація власних осо- 
бистісних функцій, саморозвиток реф
лексивного творчого мислення, критич
ного стилю мислення актуальні в особи- 
стісно орієнтованій педагогіці й необ
хідні в професійній музичній діяльності 
в умовах конкуренції, зростаючих вимог 
до фахівців в сучасному суспільств: 
Професійна специфікація мислення 
майбутнього музиканта формується в 
процесі творчої діяльності та особливо - 
в процесі самостійного пошуку вико
нання завдань, де відбувається розвиток 
та актуалізація особистісних функцій 
студентів.

Активні форми навчання студен- 
тів-музикантів роблять процес справді 
творчим і дають поштовх до розвитг} 
їхніх операцій мислення. Отже, виник» 
необхідність створення навчально- 
педагогічних ситуацій, які затребують 
особистісні функції студентів, спрямо
ваних на спільний пошук істотно нового 
результату для особистості, на рішення 
творчих проблем, досягнення успіху, 
заохочення до творчого відкриття, осо
бливо значущого для студентів Специ
фіка педагогічного керівництва полягає 
в опосередкованій координації самоуп
равління студентів та організації само
стійного вибору головного напрямку й 
виконання завдань. За таких умов ситу 
ація успіху, створення якої у навчально- 
виховному процесі досліджують Бслкін 
А.С., Богданова М.К., Глассер У.. Грн- 
шкова Р.О., Коротаєва О.В., має велике 
значення для особистісної спрямованос
ті процесу розвитку музичного мислен
ня: формується установка на успішне 
виконання завдань, розвивається пози
тивна мотивація, досягаються значні 
результати в професійній музичній дія
льності кожної особистості, створюєть
ся зацікавленість студентів у пізнава
льному процесі з урахуванням їхніх 
особистісних якостей і музичних здіб
ностей.

Особистісна спрямованість педа
гогічного процесу у вищій школі визна
чає діалог як обмін досвідом між учас
никами спілкування, співробітництво

педагога і студентів в умовах атмосфери 
взаєморозуміння як своєрідний меха
нізм, який дозволяє педагогу здійснюва
ти процес рівнопартнерського спілку
вання на заняттях з музики. Процес спі
льного пошуку і вирішення творчих 
проблем має на увазі співтворчість на 
різних етапах та будується на засадах 
консенсусного розуміння партнерів діа
логу, емпатії, демократичній основі гу
маністичних суб’єкт-суб’єктних взає
мин, на повазі й довірі. У вищій школі 
ліатогічний підхід до організації навча
льного процесу досліджують Гаспаро- 
вич Є.О., Курганов С.Ю., Мозгальова 
Н.Г.. Морозов В.В., Сєріков В.В. та ін. 
Діалогічне спілкування припускає акти
візацію діяльності всіх учасників педа
гогічного процесу, гуманістичний стиль 
спілкування, особистісну зацікавленість 
процесом спілкування, а особливо вияв 
активної особистісної позиції студентів 
у процесі професійної підготовки музи
кантів. розвиток стану творчої активно
сті і самостійності музичного мислення.
( 'скільки музика, як своєрідна форма 
- шикування, створюється лише за до
помогою діалогу, і “...музичний розви
ток індивіда здійснюється в діалозі його 
свідомості та зовнішніх по відношенню 
до нього свідомостей; як зовнішні 
суб'єкти діалогу можуть бути розгляну
ті персоналії (людське оточення) і сві
домості, які закарбовані у творах музи
чної культури” [7, 118], то дослідження 
питань взаємодії музичного мислення 
педагога, студентів у навчальному про
цесі й тієї системи, що втілюється в му
зичному матеріалі (музичне мислення 
композитора), уявляються нам безпере
чно в парадигмі діалогу.

Слід констатувати, що в музичній 
педагогіці ще переважає тенденція ме
тодів показу і словесного впливу (зага
льновідоме “сліпе наслідування”, 
“натаскування”), які найкоротшим шля
хом приводять студентів-виконавців до 
розвитку професійних навичок, умінь, 
до рішення певних технічних та інтона
ційних завдань, але перешкоджають ви
явленню природних задатків, потенцій
них можливостей, музичних здібностей,
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особистісних якостей. “Механічне ко
піювання чужих, далеко не завжди най
кращих рецептів виконання окремих 
творів, супроводжуване, як правило, 
вимогами дотримання незрозумілих 
правил-догм, веде до хронічної пасив
ності виконавського мислення учнів, 
гальмує їхній загальний художній роз
виток”, -  підкреслює А.Й. Корженевсь- 
кий [8, 33]. Дійсно, творче, особистісно 
орієнтоване професійне мислення педа
гога, на противагу авторитарному керу
ванню викладачів, цілеспрямованим ді
ям, які призводять до послаблення тво
рчої самостійності, ініціативи майбут
нього музиканта-виконавця. створює 
сприятливі умови для самовизначення 
студентів, захоплення творчим проце
сом, емоційної самовіддачі у виконанні 
музичних творів.

Проблема інтеграції змісту загаль
нокультурних, психолого-педагогічних і 
спеціально-музичних дисциплін у сис
темі професійної музичної підготовки 
майбутніх фахівців соціокультурної 
сфери актуальна через те, що освітній 
процес орієнтований на розвиток музи
чного мислення студентів, як цілісного 
феномену (в єдності змістовних, проце
суальних і рефлексивних його аспектів) 
Студенти, пізнаючи “музичну дійс
ність” (М.Г. Арановський), формують 
свій суб’єктивний погляд, своє музичне 
мислення. Але досконала теоретична 
розробка окремих музичних дисциплін 
у вузах культури має ще автономний 
характер, тобто, існує недостатня узго
дженість між окремими галузями знань 
у професійній підготовці музикантів. 
Виникає небезпека засвоєння студента
ми роздрібнених знань, які не вклада
ються в цілісну систему ціннісного ося
гнення музики. Тому процес професій
но-творчого формування особистості 
музиканта-виконавця, майбутнього ви- 
кладача-просвітителя, пропагандиста 
музичного мистецтва, і його музичного 
мислення уявляється можливим через 
створення інтегративних програм, які 
спрямовані на культурологічну орієнта
цію всіх дисциплін музичного циклу, 
що запобігає фрагментарності навчаль
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ного процесу.
Поєднання різних організаційних 

форм і методів музичної та навчальної 
діяльності (індивідуальні й групові за
няття, самостійна робота студентів, різ
номанітність видів творчої діяльності), 
міжпредметна інтеграція знань спрямо
вані на збагачення якостей пізнавальної 
діяльності, на узгодження окремих ком
понентів музичного мислення, на розви
ток аналітико-синтетичного методу ми
слення, спостережливості, інтуїції, на 
формування у студентів установок, 
умінь, навичок у виконавській діяльнос
ті, на стимулювання особистісних якос
тей, прагнень, бажань. Адже цілісне 
осмислення музичних явищ, художньо- 
образної структури при аналізі музич
них творів неможливе без орієнтування 
студентів у всіх музичних дисциплінах, 
без глибоких теоретичних знань та 
умінь, їх синтетичного комплексного 
використання в практиці професійної 
діяльності. Тобто вільна ерудиція у різ
них галузях музичної науки зумовлює 
об’єктивну точність побудови виконав
ського образу, вірне стилістичне відчут
тя, гармонійність форми, цілісність усіх 
компонентів процесу творення власної 
інтерпретації. Ми вважаємо, що здійс
нення міжпредметних зв’язків у процесі 
навчання музикантів є необхідною умо
вою оволодіння прийомами цілісного 
осмислення музичних творів, де головна 
мета -  розкриття художньої ідеї, ство
рення власної образної сфери і високо
художньої інтерпретації при виконанні 
музичних творів.

Таким чином, впровадження за
пропонованих педагогічних умов для 
формування музичного мислення май
бутніх фахівців соціокультурної сфери 
сприятиме активізації самопізнання 
студентами особливостей своїх розумо
вих процесів та операцій мислення, ро
зумінню і стимуляції власних музичних 
інтересів, нахилів, потреб, особистісних 
якостей, формуванню усіх компонентів 
музичного мислення, вищій мотивації 
навчання музикантів, розвитку їхніх до
слідницьких умінь, необхідних для 
створення власної виконавської інтер
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претації, актуалізації творчого потенці
алу, встановленню духовно-творчої ат
мосфери на заняттях, гармонійному 
розвитку і реалізації творчої активності 
особистості музиканта-виконавця, зна
ходженню індивідуального неповторно
го стилю, вмінню адекватної самооцін
ки, незалежності вибору в сфері особис- 
тісно-індивідуального самовираження, 
усвідомленню мети власної діяльності, 
формуванню професійного самовизна
чення в процесі особистісно орієнтова
ного навчання.

Сучасними вимогами вищої ніколи

продиктована необхідність розробки 
експериментальної програми комплекс
ного розвитку музичного мислення 
шляхом поетапного опрацювання його 
компонентів і науково-методичного за
безпечення особистісно орієнтованого 
навчально-виховного процесу. Найпер
ше актуальне звернення до проблеми 
розуміння особистішої спрямованості 
процесу формування музичного мис
лення майбутніх фахівців соціокультур- 
ної сфери ми очікуємо в галузі методо
логії та методики музично-педагогічних 
досліджень.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ 
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Людмила Білоконснко 
Ніна Білоконна

Пропонуються шляхи поліпшення адаптації першокурсників до навчання у вузі. 
Порушується проблема диверсифікації сфери розумової діяльності студентів.

Ways o f improving o f adaptation o f the first-year students to studying at higher 
educational establishments are proposed. The problem o f diversification o f the sphere o f  
students ’ mental activity is dealt upon.

Держава завершує реформування тям стандартів вищої школи. Щоб ця
національної освіти в Україні прийнят- теоретична платформа мала вдалий
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