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Анотація. У статті дизайн і дизайн-освіта 

розглядається крізь призму цілеспрямованої проектної 

діяльності, що поєднує у своїй структурі професійні та 

наукові знання на основі осмислення проблем людського 

життя і спілкування з предметним середовищем. 

Виокремлено перспективні напрями інноваційного 

розвитку дизайну і дизайн-освіти. Наголошується, що 

конструктивні способи розв’язання проблем розвитку 

дизайн-освіти слід шукати у потребах і досягненнях 

суспільства, запитах окремих соціальних груп, кожної 

людини на красу і користь. Автором позиціоновано 

систему дизайн-освіти як потужний дієвий засіб 

формування художньо-естетичної культури суспільства. 

Ключові слова: дизайн-освіта, освіта, тенденції 

освіти, підготовка дизайнерів. 
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THE XXI CENTURY DESIGN EDUCATION: 

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT IN THE  

POST-INDUSTRIAL SOCIETY 

 

Formulation of the problem in general. Historical 

transformation of the contemporary culture occurs gradually. 

The beginning of the 21st century has entered the history of 

civilization as a time of informational and communicative 

transformations. The development of information technology 

has changed the outdated forms of thinking and accordingly 

made adjustments to the approaches to science, education, art, 

their role in the evolution of culture and social relations. «Any 

creative activity», writes V. Sidorenko, «periodically 

experiences such states, when the natural transformation of its 

content and form, which occurs as a result of contact with life, 

can no longer be realized within the limits of this paradigm: the 

activity came into conflict with life and requires full re-

thinking. At such moments, perceived as crisis, transition, 

intermediation, the inadequacy of the created image and the life 

observed outside occurs, in the chaos in which we do not see 

yet, but already anticipate and foresee  a new image of 

creativity, artistic language and the image of culture» [3, с. 7]. 

The analysis of recent researches and publications 

initiated the solution of this problem. In the scientific 

discourse there are attempts to make structural changes aimed 

at democratization and humanization of all levels of 

educational paradigm. The study of various aspects of design 

education from the early 90's of the twentieth century has been 

done by the prominent designers and scientists. In the 

informational space, there are works that highlight the essence 

of design education (V. Klimov, S. Kozhukhovskaya, E. 

Tkachenko, H. Tkhagopsoyeva, etc.), certain methodological 

and humanitarian and artistic design problems are revealed 

(O. Genesaretisky, V. Kosiv, Ye. Lazarev, V. Sidorenko, etc.) 

and methodical aspects of design education (O. Vishnevsk, 
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I. Gerasimenko etc.); some issues of formation and 

development of design education abroad (S. Nikulenko, 

A. Pavlov, S. Chebonenko); problems of art studies, design and 

training of future designers (E. Antonovich, O. Bodnar, 

O. Boychuk, I. Golod, G. Grebenyuk, V. Danilenko, V. Konoval, 

V. Kosiv, A. Pavlov, V. Prusak, V. Radkevich, M. Selivachov, 

A. Chebykin, V. Yablonsky). However, the scientific 

background does not adequately cover the problems of design 

education in the context of profiling the educational sector. 

Formulating the goals of the article. Within the article, 

we will consider the main tendencies of the development of 

theory and practice of specialized NGOs. 

Presentation of the main research material. Design 

creates material values, but their assimilation in the system of 

design education has spiritual values as they are aimed at 

forming the personality of the future designer, his professional 

culture. The embodiment of the design-education system of 

ideas is one of the means of introducing a certain outlook and 

ideologies. From this point of view, design and design 

education can be considered as a purposeful project activity, 

which combines in its structure professional and scientific 

knowledge on the basis of comprehension of problems of 

human life and communication with the surrounding 

environment. That is, activity that carries a cultural and 

communicative functions. 

The solution of the problems of development of design 

education should be sought in the needs and achievements of 

society, the demands of individual social groups, each person 

on beauty and benefit, and directing students to study these 

requests and meet the needs of society, comparing their own 

ideas about the cultural values to promote true values. Thus, we 

consider the system of design education as an instrument for 

the formation of the artistic and aesthetic culture of society. 

Today, due to the active development of communicative 

processes, design becomes one of the most important means of 
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visual communication, a catalyst for the formation of a human 

life environment, and design education by a system that trains 

professional professionals, and through them and society to 

perceive visual communication processes in the system of 

«man-thing-environment», as well as «man-situation-action». 

Professional activity will require the future designer to 

understand the philosophical, social, psychological, cultural 

issues. To keep up with world trends and be competitive, the 

student can no longer perceive the chosen profession as a 

specific creativity limited to the artistic design of industrial 

products or the stylization of the historical heritage (museum 

exhibits). Objectives Institutions of Higher Education (IHE) – 

give the student the opportunity to understand the role of 

designer as a specialist, influencing the social atmosphere of 

society. After all, simultaneously with innovations in 

technologies, semantic transformations of known things take 

place, which leads to changes in world perception in general. In 

this regard, we drew attention to the following trends in the 

development of design education: the first – the introduction in 

the educational process of program-oriented design methods, 

which finds expression in developing design programs that 

reflect the various aspects of project work, production and 

consumption of the products. The second tendency is an 

attempt to depart in the teaching of design from mastering the 

very rational methods of designing and apply cultural 

approaches in the formation of individual key competences and 

professional competence in general, while not excluding 

mastering methods of art, stylization, search for analogues of 

design samples, methods of «scenario modeling, «Museum 

reconstruction» [6], borrowing analogues from other types of 

art, etc. 

It is common knowledge that designers and stylists are 

referred to study historical monuments, and their stylization in 

modern terms. But modern trends in design education are 

aimed not only at the student’s acquisition of the principle of 
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«man-thing-man», when the study of historical materials, 

performing an aesthetic mission, is used to direct the 

imagination of the future designer to create an artistic image by 

transforming the form or stylizing the image, and in tasks 

orient the student in his creative work on the implementation of 

the principle «man-situation-action» using visual information 

when mastering the methods of image design. 

For the successful implementation of the design strategy, 

special attention should be paid to the analysis of trends in 

design development, the study of innovation and research. If 

IHE wants to develop its brand and its direction in design 

education, one should anticipate the expectations of entrants 

and understand their mentality. The sooner you get 

information, the more confidently you can plan the further 

development of a particular area of design education: graphic 

design, style design, interior design, clothing design, etc. It is a 

question of analyzing the information received, linking its huge 

streams and bringing it to a common denominator. Although 

the professional role of intuition plays a role here. Trends are 

characterized by cyclicality and often confront each other. For 

example, - writes Juliet Varkentin, WGSN Creative Director, - 

if there is a desire for society to self-isolation and slow down 

the rhythm of life, then one can soon expect the manifestations 

of fantasy, escapism and hedonism [6]. 

The modern tendency of the development of higher 

professional education is its progressive progress in the overall 

progressive development of society. To carry out such a 

proactive movement called scientific centers and laboratories at 

universities and academies of the higher education system of 

Ukraine. Wide opportunities in this sense opens up to IHE, 

specializing in the field of training future designers. For 

example, increasing interest in Internet technologies, their 

rapid development, distribution, and access to a certain level of 

efficiency in the visualization of information, writes 

D. Borodayev, – contribute to a significant influx of 
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professional designers into this still new area of graphic design. 

The accumulated experience and the unique ability to access 

web design resources now allows you to see web sites based on 

their graphic and aesthetic features related to different areas of 

graphic design. The period under consideration is outlined by 

the time lag since the onset of the Internet up to the present, 

and allows us to see some trends in the design of web 

information. At the same time, the universalization and 

adaptation to the utilitarian needs of the Internet place graphic 

designers in the task of the ratio of technology and aesthetics in 

the development of websites. Problems of adaptation and 

interaction of the Internet with alternative sources of 

information, search of visual unity with other objects of 

graphic design raise the question of determining the style of 

web design, the solution of which lies with designer 

practitioners and art critics [1]. 

It should be added that these problems directly relate to the 

system of design education, the activities of those advanced 

teachers who are themselves actively engaged in the problem 

of the correlation of technology and aesthetics in the 

development of websites, and also bring the best of their 

students to this work. One of the main tasks in the professional 

training of future designers is the formation of a creative 

person capable of putting forward creative ideas and realizing 

them, producing their own style, which eventually can become 

a new brand in the market of design products. Formation of 

own style in the presentation of information to the future 

designer is best to begin even in the process of training in IHE 

under the guidance of experienced professionals who will 

advise, make their recommendations and help to implement the 

signs of new ideas in specific graduation projects without 

imposing the future designer their views, assessments, 

judgments, own style in embodied design decisions. 

Taking into account that web design is one of the areas for 

the training of future graphic design specialists, it can be 
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assumed that the emergence and development of graphic 

design of certain styles resulting from the interaction between a 

teacher and a graduate student can have a positive effect on 

web-design and web sites created in it, and eventually establish 

itself as one of the hallmarks of a new trend – the advanced 

development of design education that not only prepares 

craftsmen capable of copying and reproduction but also 

introduces and embodies new ideas in the design industry. 

Thus, it is possible to assume that the design education will 

spawn styles that will further influence the development of this 

or that design field. In this we see signs of progressive 

development of the whole system of design education. 

In the technogenic informational space of the XXI century, 

new types of graphic design that are only being formed largely 

depend on the utilitarian tasks of the transmission of electronic 

data, facing the developers of the Internet. Efforts aimed at 

solving these problems is one of the driving forces of graphic 

design in the system of design education, which is now 

recognized as the vanguard of the design culture. 

To modern graphic design, as well as to future designers 

put forward the requirements to acutely feel the challenges of 

time, the ability to reflect today and look at tomorrow. These 

properties cause a quick reaction to the emergence of new 

technological opportunities. Take advantage of such 

opportunities in the professional training of designers – the 

command of time and the urgent requirement of the labor 

market. Compliance with these requirements is a sign of the 

competitiveness of the specialist, and at the same time both the 

higher educational institution and its teachers, who train 

specialists on a high professional level. 

The future designer during the creative pre-diploma 

practice has more space for imagination when working on 

products designed for personal use. Working on a single copy, 

he can take the risk of experimental design, which is already 

more characteristic of the field of fine art. In interaction with a 
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teacher who is clearly aware of the tendency to standardize and 

level the technical standards, the student, feeling the need for 

an unusual, eccentric design, tries to overcome routine canons. 

What previously remained in the IHE archives as a result of 

creative imagination can flourish today with a wealth of ideas 

and originality. Of course, that not everything can be offered 

for production, but the step taken in the unknown, the feeling 

of creative upsurge of fantasy, psychological support of 

teachers help the future designer to climb over routine thinking, 

form a creative person, arming his determination, in search of 

his own design style, ways to realization of creative ideas. 

According to experts, now the «third textile revolution", 

which is already in place and will give full-scale results in the 

next 10-15 years. It is determined by a number of achievements 

in the following areas: 1) biotechnology and genetic 

engineering (domination of renewable raw materials); 

2) nanotechnology (extension of the range of «reasonable 

textiles); 3) technologies of textile production (increasing the 

share and effectiveness of nonwoven processes, the use of 

large-format printers); 4) technologies of sewing and knitting 

production (three-dimensional designing, remote control of 

cutting and assembling of products, knitting equipment of the 

new generation); 5) final finishing of products after assembly; 

6) information technologies and communications [4].  

Is modern design education entitled to overlook these 

achievements, which, on the one hand, will affect the 

production of textiles and textile products, in particular, will 

translate them into low-resource and high-tech businesses, on 

the other hand, will devote fashion from the industrial sphere, 

allowing them to design and produce products of any kind of 

textiles of their own design, minimizing the time from the 

sketch to the release of the series?  

Outstanding trends in the design of education are 

manifested here in the fact that when preparing students to 

complete the thesis, we will learn from them on the basis of 
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these achievements, how to plan the expansion of the designer 

brand, how to control in real time of production, the sale of 

branded goods, what steps can be made to preserve intellectual 

property. 

Аctivities and the system of relations between people. 

Interior fashion exists under the same laws as fashion design. 

In the sense that trends are asked every season. It is worth 

recognizing that not all interiors tendencies in the ticket get 

into life, just like the fashion trends taken from collections of 

clothes «from couture», but in the choice of the topics of term 

papers and diploma projects of graduates in interior design this 

field for bold experimentation. It is important that the teacher is 

ready to offer the student steps in this direction, and the student 

has shown his ability to creative searches and the need for self-

realization. After all, interior design is an infinitely varied 

system of objects and their combinations, which serve as a 

certain process of activity. Things specify the nature of the 

environment, make it due to its relative mobility sufficiently 

flexible so that it can meet the changing needs of life, social 

life, production, rest, influence the behavior model. The forms 

of the subject-space environment carry information that helps 

sustainably support the socially-sanctioned types of  behavior 

that establish cultural traditions. These forms can be embodied 

in images that bear the social and moral (or, conversely, 

immoral) ideas of the era. It will not be exaggerated assertion 

that the problems of the subject-spatial environment in its 

essence – human problems. Man is inseparable from the 

material substance of his being. By organizing the 

environment, it forms the material basis of its 
The designers identified the main directions of the 

«interior» fashion at the beginning of the XXI century. The 
most relevant season 2018-2019 in Ukraine can be called 
fusion. It was born in America in the early 90's of the XIX 

century and was quite viable. It would be more correct to call 
this style «modern eclecticism». Eclecticism provides an 
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opportunity to fill the interior with any objects, no matter 
whether it is an African statuette or paintings by Picasso, art 
deco furniture or ethno. This style allows you to put anything 

in the space, and at the same time does not oblige anything at 
all. It is important to simply observe the color scheme and a 
certain orientation of the design. The urgency of the style of 

fusion is its unpredictability, because everything depends on 
the designer and his creative imagination. The main thing is 
that furniture, decorative elements, color gamut all have the 

final design path to connect to a holistic organic living space. 
In the context of this style and its features, there are 
opportunities for implementing a variety of design ideas in the 

diploma projects, which opens a wide area for the professional 
training of future designers, opportunities for their self-
realization and for the advance movement of design education. 

Conclusions and perspectives of further research. 
Nowadays the most popular trend in the field of fashion-
education is the training of stylists. However, in most 

programs, the emphasis is mainly on working with an 
individual client. Prospects for the development of modern 
design education require students to get the most complete 

picture of the profession so that they can choose what is 
interesting to them. 

Current trends in design education correspond to the 

bachelor’s and master’s programs developed by the Art 
Institute of Decorative Modeling and Design named after 
Salvador Dali with the goal of preparing students 

simultaneously in production and commercial contexts. 
Development, production, marketing and sales are presented as 
a single chain of creative process. The main focus of the 

program is on the development of design skills for creating 
collections of clothing for mass retail sales, taking into account 
changing trends in the fashion world. Along with the actual 

study of design in the program, a serious focus on 
communication in the world of fashion and the creation of  
brands using techniques of graphic design, photography, 
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advertising, merchandising and design of trading spaces. Part 
of the program is devoted to the study of modern areas of retail 
development and the development of student abilities in 

promoting their products. Under this program, students will be 
able to learn how to evaluate their projects as products intended 
for sale and understand what needs to be done to attract 

customers’ attention. 
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Анотація. У статті представлено науково 

обґрунтовану модель підготовки майбутніх дизайнерів до 

розвитку професійної кар’єри. Схарактеризовано 

методологічні підходи, принципи, етапи, форми, методи, 

засоби підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку 

професійної кар’єри. Обґрунтовано педагогічні умови, що 
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істотно підвищують результати підготовки майбутніх 

дизайнерів до розвитку професійної кар’єри, зокрема: 

позитивна мотивація, удосконалення змісту, використання 

сучасних технологій навчання, здійснення педагогічного 

супроводу цього процесу. Висвітлено сутнісні 

характеристики основних етапів підготовки майбутніх 

дизайнерів до розвитку професійної кар’єри, а саме: 

цілепокладання, планування, процесуальний, діагностичний. 

Проаналізовано зміст ціннісно-мотиваційного, когнітивного, 

емоційно-вольового і діяльнісного компонентів 

підготовленості майбутніх дизайнерів до розвитку 

професійної кар’єри. Схарактеризовано початковий, 

достатній, високий рівні підготовленості майбутніх 

дизайнерів до розвитку професійної кар’єри.  

Ключові слова: професійна кар’єра, модель підготовки, 

компоненти моделі, пізнавальна діяльність, позитивна 

мотивація.  

Постановка проблеми. Теоретичні положення у 

реальному процесі можливо перевірити за допомогою 

моделі, що використовується для пізнання педагогічних 

явищ. У працях Б. Гершунського, С. Гончаренка, 

В. Давидова, В. Краєвського, С. Митюниніної та ін. 

наголошено, що модель уможливлює дослідження 

специфічно організованих педагогічних процесів. Так, на 

думку Б. Гершунського, модель необхідно проектувати за 

результатами освітнього маркетингу та критичного аналізу 

ринку праці. Саме у таких прогностичних моделях, 

розроблених відповідно до найбільш вірогідних тенденцій 

розвитку галузі, можливо окреслити деталізований перелік 

вимог щодо особистісних, професійних якостей фахівця 

відповідного профілю [1, с. 133]. Принципово важливим є 

міркування С. Гончаренка, що «жодна модель, навіть дуже 

складна, не може надати максимально повного уявлення про 

об’єкт вивчення і точно передбачити його розвиток або 

описати його траєкторію руху в якомусь власному просторі. 
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Тому в конструюванні моделей необхідно враховувати 

баланс її повноти та валідності» [2, с. 120]. У дослідженнях 

С. Митюниної [3] схарактеризовано два типи моделей, а 

саме: модель-замінник і модель-зразок. Функцією моделі-

замінника передбачено «відпрацювання певних 

маніпуляцій», а моделі-зразка – розкриття дослідження 

перспективи [3, с. 149]. Актуальною вважаємо думку 

В. Давидова, який наголошував, що, загалом, модель – це 

ланка процесу засвоєння теоретичних знань і узагальнених 

способів дії [4, с. 161].  

Отже, для відтворення особливостей підготовки 

майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри 

необхідно створити модель, що графічно візуалізуватиме 

цілісний процес і на основі впровадження змін та 

інновацій забезпечить підвищення рівня підготовленості 

фахівців до зазначеного кар’єрного зростання. 

Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. Особливості 

побудови педагогічних моделей висвітлено у публікаціях 

К. Гнезділової [5], Н. Зимогляд [6], А. Маркової [7], 

С. Мартиненко [8]. Так, К. Гнезділова вважає, що у моделі 

мають висвітлюватися теоретичні положення та 

методологічні підходи, що дають змогу визначити 

закономірності й принципи реалізації педагогічного 

процесу [5, с. 8]. На думку С. Мартиненко, модель має 

відображати цілісність педагогічного процесу, відповідати 

реальним його функціям та можливостям [8, с. 178]. 

А. Маркова підкреслює необхідність використання 

пізнавальної діяльності майбутніх фахівців щодо 

опанування професією у процесі створення моделі [7]. 

Науково цінними вважаємо праці Н. Зимогляд, яка 

пропонує модель професійної підготовки дизайнера одягу 

розглядати у вигляді схеми, що базується на програмі 

професійної діяльності, котра включає, як обов’язковий 

компонент, мотивацію й цілепокладання [6, с. 51].  
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Метою статті є обґрунтування моделі підготовки 

майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри.  
 

Виклад основного матеріалу. Підготовку до розвитку 

професійної кар’єри ми розглядаємо як відкриту і 

динамічну систему, яка є підсистемою професійної 

підготовки майбутніх дизайнерів. Така система 

складається із компонентів, що взаємодіють між собою 

структурно та функціонально і в єдності забезпечують 

якісну підготовку майбутніх дизайнерів до розвитку 

професійної кар’єри. Структуру моделі конкретизовано 

методологічним,   змістово-технологічним,    критеріально-

оцінювальним блоками та відповідними педагогічними 

умовами (рис. 1). 

У методологічному блоці сформульовано мету: 

підготовка майбутніх дизайнерів до розвитку професійної 

кар’єри. Основні завдання зорієнтовано на формування 

системи кар’єро-орієнтованих знань та вмінь; позитивної 

мотивації, емоційно-ціннісного ставлення до розвитку 

професійної кар’єри; потреби в самоосвіті, аналізі та 

рефлексії результатів діяльності.  

З-поміж принципів підготовки майбутніх дизайнерів до 

розвитку професійної кар’єри виокремлено: 

загальнодидактичні, до яких віднесено такі: доступності, 

системності, систематичності і послідовності, 

неперервності, практичного спрямування, свідомості й 

активності; а також специфічні – конгруентності, 

співробітництва, самоорганізації, саморозвитку, 

індивідуалізації освітньої траєкторії, самоактуалізації, 

професійного самовизначення. Провідними 

методологічними підходами до підготовки майбутніх 

дизайнерів до розвитку професійної кар’єри визначено: 

системний, компетентнісний, діяльнісний, аксіологічний, 

особистісний, акмеологічний, культурологічний, 

праксеологічний, середовищний, контекстний підходи. 
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Рис. 1. Модель підготовки майбутніх дизайнерів до 

розвитку професійної кар’єри. 
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Педагогічні умови підготовки майбутніх дизайнерів 

до розвитку професійної кар’єри охоплюють: підвищення 

рівня мотивації до розвитку професійної кар’єри; 

удосконалення змісту навчальних дисциплін з орієнтацією 

та спрямованістю на підготовку до розвитку кар’єри; 

використання технології контекстного навчання, 

коучингових й тренінг-технологій у процесі підготовки до 

розвитку професійної кар’єри; здійснення психолого-

педагогічного супроводу майбутніх дизайнерів з розвитку 

професійної кар’єри. 

Підготовка майбутніх дизайнерів до розвитку 

професійної кар’єри конкретизується складниками змісту 

таких етапів: цілепокладання, планування, процесуальний, 

діагностичний. На етапі цілепокладання основним 

завданням передбачається навчити майбутніх дизайнерів 

формулювати цілі, проектувати результати, прогнозувати 

можливості. Цілі виконують системотвірну функцію в 

освітньому процесі, тобто від поставленої мети залежить 

вибір змісту, методів, форм, засобів підготовки до 

кар’єрного розвитку. На цьому етапі важливо сформувати 

позитивну мотивацію студентів до розвитку кар’єри, 

зокрема, – пізнавальні, професійні та мотиви творчої 

самореалізації. Етап планування передбачає постановку 

завдань для досягнення. Ми виокремили вимоги до 

планування: цілеспрямованість й конкретність завдань 

діяльності; стислість плану, його компактність; 

різноманітність змісту, форм і методів діяльності, 

оптимальне поєднання формування знань та організації 

практичної діяльності; наступність, систематичність й 

послідовність завдань; поєднання перспективності й 

актуальності видів роботи; врахування індивідуальних 

особливостей студентів, їх здібностей та рівня 

підготовленості; поєднання самостійної індивідуальної та 

групової форм навчально-пізнавальної діяльності; 

гнучкість і варіативність планування. Для організації 
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кар’єрної діяльності майбутній дизайнер має володіти 

такими групами умінь: пізнавальними, проективними, 

конструктивними, комунікативними, оцінювально-

рефлексивними, спеціальними творчими. На 

процесуальному етапі використовуються сучасні 

інтерактивні форми активного навчання, форми 

самоосвіти, інтернет-технології (e-learning; m-learning; u-

learning; f-learning; blended-learning), вікі-технології, 

онлайн-консультування, інтернет-тренінги. Основними 

методами підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку 

кар’єри є метод стимулювання, дидактичних ігор, case-

study, психобіографічний метод, проблемне навчання. 

Засобами, що підвищують якість професійної підготовки 

майбутніх дизайнерів, вважаємо соціальні мережі, хмарні 

сервіси, електронно-комунікативні ресурси, програми 

мультимедіа, інформаційно-візуальні системи, мобільні 

пристрої.  Діагностичний етап передбачає усвідомлення та 

оцінку результатів підготовленості майбутніх дизайнерів 

до розвитку професійної кар’єри, рефлексію та оцінку 

результативності дій. Він визначає стан оволодіння 

студентами системою відповідних знань і способів дій, 

рівень сформованості мотиваційного компонента.  

Результатом процесу підготовки майбутніх дизайнерів 

до розвитку професійної кар’єри є позитивна динаміка 

підготовленості до цього процесу. Підготовка є засобом 

формування підготовленості майбутніх дизайнерів до 

розвитку професійної кар’єри, а підготовленість – 

результатом і показником якості такої підготовки.  

Компонентами підготовленості майбутніх дизайнерів 

до розвитку професійної кар’єри вважаємо ціннісно-

мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий і 

діяльнісний.  

Ціннісно-мотиваційний передбачає сформованість 

системи цінностей, зокрема: зацікавленість проблемами 

кар’єрного розвитку, професійним середовищем, 
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формування адекватних кар’єрних очікувань, розвиток і 

самовдосконалення, раціоналізм вміння приймати 

обдумані й виважені рішення, професіоналізм. 

Когнітивний компонент включає рівень оволодіння 

теоретичними знаннями, необхідними для розвитку 

кар’єри, пізнавальний інтерес, інтерес до змісту, процесу і 

способів пізнання, пізнавальні потреби, потреба у 

враженнях, допитливість, прагнення до отримання нових 

знань, професійних, що пов’язані з майбутньою фаховою 

діяльністю, творчої самореалізації. Емоційно-вольовий 

компонент означає рівень емоційної підготовленості до 

розвитку професійної кар’єри: сила волі, готовність долати 

труднощі, орієнтування на досягнення позитивних 

результатів, радість від успіхів, задоволення досягнутим, 

захоплення від своєї справи.  

Крім володіння знаннями, для успішної кар’єрної 

реалізації майбутній дизайнер має володіти методами та 

прийомами застосування їх на практиці, різними 

технологіями та уміннями. Це становить сутність 

діяльнісного компонента. Ми виокремили також рівні 

підготовленості майбутніх дизайнерів до розвитку 

професійної кар’єри: високий, достатній, початковий – і 

розробили критерії їх визначення.  

 

Висновки і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямі. Запропонована модель дає змогу 

забезпечити якісну підготовку майбутніх дизайнерів до 

розвитку професійної кар’єри, відобразити зміст процесу, 

вибір методів, форм організації, прийомів й засобів, 

здійснювати контроль, оцінювання та рефлексію 

ефективності підготовки студентів до розвитку кар’єри, 

акцентувати увагу студентів на реалізації завдань 

самоосвіти. У подальших дослідженнях необхідно 

розкрити зміст і структуру методичної системи підготовки 

майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри.  
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SVITLANA ALIEKSIEIEVA. A MODEL OF 

PREPARATION OF FUTURE DESIGNERS IS TO 

DEVELOPMENTOF PROFESSIONAL CAREER 
 

Abstract. The article presents a scientifically proved model 
of training the future designers for their professional career 
development. The methodological approaches, principles, 
stages, forms, methods, means of preparing future designers 
for the development of a professional career have been 
described in the article. The pedagogical conditions have been 
proved, which significantly increases the results of preparation 
of future designers for the development of their professional 
careers, in particular: positive motivation, content 
improvement, use of modern technologies of teaching, and the 
implementation of pedagogical support for this process. The 
essential characteristics of the main stages of preparing future 
designers for the development of their professional career have 
been highlighted, namely: goal-setting, planning, procedural, 
diagnostic. The content of value-motivational, cognitive, 
emotional-volitional and activity components of preparedness 
of future designers for the development of a professional 
career have been analyzed. The initial, sufficient, high level of 
preparedness of future designers for the development of their 
professional career has been characterized. 
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Анотація. У статті окреслено основні соціально-

економічні проблеми сучасного українського суспільства й 

охарактеризовано роль закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, а також закладів вищої освіти І-ІІ 

рівнів акредитації у їх розв’язанні. Обґрунтовано 

актуальність створення умов для формування у майбутніх 

фахівців усвідомленого кар’єрного вибору. Відображено 

досвід роботи педагогічного колективу Бердянського 

економіко-гуманітарного коледжу Бердянського 

державного педагогічного університету в створенні 

педагогічних умов формування готовності учнів та 

студентів до планування і реалізації кар’єри, а саме: 

вказані форми, методи, способи роботи педагогів із 

молоддю коледжу, поетапно представлено процес 

розробки майбутніми фахівцями плану професійної 

кар’єри. Схарактеризовано сутнісні характеристики 

дієвих методик: діагностики ціннісних орієнтацій в 

mailto:viktoriya.post.br@gmail.com


МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ЗМІСТ, ТЕХНОЛОГІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ 

27 

кар’єрі, усвідомлення істинних бажань, постановки цілей, 

розробки та аналізу плану діяльності реалізації останніх.  

Ключові  слова: професійне самовизначення, 

орієнтація кар’єри, цілепокладання, планування, мотивація 

до дії, робота з інтелект-картами. 
 

Постановка проблеми. У сучасних соціально-

економічних умовах, що характеризуються зростанням 

ступеня невизначеності, варіативністю соціального буття, 

глобалізаційними процесами в економіці, суттєво 

змінюються вимоги до професійної підготовки учнів, 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

(ЗП(ПТ)О), а також студентів закладів вищої освіти І-ІІ 

рівнів акредитації (ЗВО). Фахівцю, орієнтованому на 

професійний розвиток, недостатньо набути знань, умінь та 

навичок із певної професії, спеціальності. Важливо 

виробити стійкі уявлення про власну професійну кар’єру, 

сформувати активну світоглядну позицію на ринку праці, 

навчитися проектувати та реалізовувати траєкторію 

професійного розвитку, сприймати й акумулювати 

інформацію із суміжних галузей тощо. «…сьогодні в 

Україні не вистачає кваліфікованих кадрів», їх підготовка 

«… є не такою кваліфікованою, як сьогодні є вакансії на 

ринку праці в Україні» [1]. Для вирішення цієї проблеми 

урядом було схвалено Концепцію підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття освіти. Така підготовка 

передбачає встановлення рівноправного партнерства 

закладів освіти, роботодавців та здобувачів освіти з метою 

набуття такими здобувачами досвіду практичного 

застосування компетентностей та їх адаптації в умовах 

професійної діяльності [7]. Зауважимо, що мова йде саме 

про професійно-технічні училища, коледжі, технікуми.  

Одним із концептів, що відбивають результати 

довготривалої активності особистості в професійній 

області, є професійна кар’єра. У зв’язку з цим 
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актуалізується проблема щодо підготовки учнів та 

студентів до вибору й реалізації професійної кар’єри, що є 

вагомим способом формування висококваліфікованих 

кадрів, а також засобом підвищення конкуренто-

спроможності майбутніх фахівців на локальному та 

міжнародному ринках праці, зниження суспільних витрат 

на професійну підготовку молоді за рахунок 

сформованості в неї чіткого образу професійної траєкторії.  

Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. Феномен 

кар’єри перебуває у полі зору зарубіжних дослідників із 

70-х років ХХ століття. Зокрема, Н. Джисберг позиціонує 

кар’єру як процес саморозвитку людини на основі 

інтеграції соціальних ролей, оточень і подій; С. Хансен – 

як послідовність локальних виборів взаємозалежних 

компонентів рольової інтеграції людини у сфері освіти, 

професійної діяльності, родини, дозвілля. За визначенням 

Д. Сьюпера, кар’єра є послідовністю занять і професійних 

ролей особи, які в сукупності виражають її загальну 

спрямованість на саморозвиток, ставлення до діяльності, 

насамперед, – професійної. 

В Україні різноаспектні питання щодо кар’єрного 

розвитку майбутніх фахівців висвітлено в працях 

В. Біскупа, Н. Величко, Т. Канівець, Л. Карамушки, 

М. Клименко, Л. Кузьминської, Н. Підбуцької, 

А. Поплавської, О. Слюсаренка, М. Сурякової, 

Е. Татарінова, Н. Шевченко та ін. У межах діяльності 

лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України визначено сутнісні 

характеристики й концептуальні засади консультування з 

професійної кар’єри учнів закладів професійно-технічної 

освіти; розроблено концепцію та систему консультування з 

професійної кар’єри учнів ЗП(ПТ)О; структуру та 

критеріальні показники розвиненості кар’єрної 

компетентності учнів ЗП(ПТ)О; обґрунтовано концепцію 
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діяльності центрів консультування з професійної кар’єри у 

АП(ПТ)О, а також модель системи консультування з 

професійної кар’єри, що охоплює концептуально-

теоретичний, методико-технологічний, оцінно-

результативний блоки й організаційне середовище й 

графічно відображає розвиток кар’єрної компетентності 

учнів ЗП(ПТ)О за трьома етапами: мотиваційно-

орієнтувальним, формувальним і закріплювально-

прогностичним [2]. 

Слід зазначити, що вчені зосереджують увагу на 

теоретичних аспектах дослідження кар’єрного розвитку 

майбутніх фахівців. Вони пропонують певні концепції, 

теорії, психолого-педагогічні умови підготовки учнівської, 

студентської молоді до вибору і реалізації професійної 

кар’єри, але не вказують конкретних дієвих механізмів їх 

реалізації. Саме такі механізми були виділені та 

відпрацьовані у Бердянському економіко-гуманітарному 

коледжі Бердянського державного педагогічного 

університету (БЕГК БДПУ).  

Мета статті: висвітлити педагогічні умови 

формування у майбутніх фахівців знань, умінь, навичок 

щодо планування і реалізації професійної кар’єри, 

розкрити механізми їх творення в освітньому процесі 

коледжу.  

Виклад основного матеріалу. Основними завданнями 

організації навчально-виробничого процесу у БЕГК БДПУ 

передбачено не тільки здобуття учнями й студентами 

професійної, початкової вищої освіти, актуальних базових 

знань і фахових умінь, а й – розвиток у процесі навчання 

уявлень про власну професійну кар’єру, формування 

навичок активної поведінки на ринку праці, 

координування професійним саморозвитком тощо. 

Важливим механізмом створення сприятливого 

навчально-виробничого процесу в БЕГК БДПУ є заходи 

щодо планування професійної кар’єри майбутніх фахівців, 
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впровадження яких має послідовний і комплексний 

характер. Педагогічний колектив БЕГК БДПУ впроваджує 

в освітній процес новітні педагогічні технології, що 

сприяють усвідомленню учнями й студентами усіх 

можливостей пошуку й реалізації найбільш ефективних, 

соціально прийнятних і затребуваних стратегій 

професійної кар’єри.  

У процесі планування учнівською молоддю БЕГК 

БДПУ власного професійного шляху педагоги коледжу 

виділяють чотири етапи.  

Метою першого етапу передбачено побудову образу 

професійного майбутнього на основі аналізу власних 

інтересів учня (студента) й їх співвіднесення з бажаним 

образом себе як фахівця. Для досягнення означеної мети 

педагогічні працівники коледжу надають психологічну 

допомогу вихованцям у професійному самовизначенні та 

організовують профорієнтаційні заходи, під час яких 

виконують такі завдання:  

 визначення професійної сфери, в якій учень, 

студент у майбутньому буде найбільш успішним і зможе 

максимально реалізувати себе; 

 виявлення схильностей і здібностей вихованців; 

 з’ясування сильних і слабких індивідуально-

особистісних характеристик («Над чим варто 

попрацювати?», «Що скорегувати?»); 

 мотивація самостійного вибору майбутньої професії; 

 проектування стратегії підготовки до вступу в 

інститути, університети, академії та / або – до подальшого 

успішного працевлаштування. 

Означені завдання виконують педагоги під час уроків 

спецдисциплін, тематичних виховних годин, застосовуючи 

такі методи: бесіда, тренінг, опитування, тестування, ділові 

ігри тощо.  

Паралельно педагогічний колектив БЕГК БДПУ 

використовує потенціал самостійної роботи учнів та 
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студентів, що передбачає роботу з сайтом «Моя кар’єра» 

(http://mycareer.org.ua), а саме – тестування, проектування 

стратегій навчання, тощо. Такі види діяльності сприяють:  

 виявленню професійних, культурних та соціальних 

інтересів, основних здібностей, істинних мотивів 

вихованців до навчання;  

 ознайомленню з найбільш затребуваними на ринку 

праці професіями, спеціальностями; 

 інформуванню з мережею закладів вищої освіти; 

 усвідомленню того, що в будь-який момент свого 

життя, зайшовши на сайт, можна одержати кваліфіковану 

консультацію спеціаліста. 

Як показує досвід, найбільш дієвою для визначення 

учнями та студентами професійного майбутнього, є 

методика діагностики ціннісних орієнтацій у кар’єрі 

Є. Шейна «Якорі кар’єри» [6, с. 9]. Зазначену діагностику 

педагогічні працівники коледжу застосовують у кожній 

навчальній групі на всіх курсах навчання й доходять 

висновку: кар’єрні орієнтації не є константою і мають 

особливості визначення та проявів на кожному році 

навчання. Таким чином, педагоги відслідковують зміни 

професійного шляху майбутніх фахівців та спільно з 

вихованцями здійснюють корекцію їхніх стратегій, планів 

на майбутнє. 

Другий етап планування професійної кар’єри молоді у 

БЕГК БДПУ зорієнтовано на формулювання цілей. 

Аналізуючи індивідуальні переваги та здатності, учень 

(студент) визначає місце майбутнього працевлаштування, 

бажані просування в посадовому або професійному 

аспектах (підвищення професійної майстерності, 

оволодіння додатковою (суміжною) спеціальністю тощо). 

Відповідно до означеного вибору конкретизується мета й 

основні часові проміжки її досягнення (після закінчення 

коледжу, на найближчі 5, 10 років). 

http://mycareer.org.ua/
http://mycareer.org.ua/
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Суть третього етапу планування власного 

професійного розвитку полягає в усвідомленні, осмисленні 

й актуалізації ресурсних можливостей учнівської молоді 

для досягнення поставлених цілей та відпрацюванні 

системи відповідних дій. Відтак у межах поставленої мети 

кожний учень (студент) здійснює самоаналіз власного 

потенціалу, інтересів, задатків, здібностей, особистісних 

властивостей, необхідних для досягнення визначеної мети 

(додаткова професійна освіта, саморозвиток тощо). 
Зміст четвертого етапу конкретизується активними 

діями учнів, студентів коледжу (під керівництвом педагога) 

щодо коректування і, в разі необхідності, зміни цілей. Для 

поглибленого аналізу та розуміння власних внутрішніх і 

необхідних зовнішніх ресурсів, вихованець у письмовому 

вигляді оформляє «рефлексивний звіт», за підсумками 

реалізації кожного етапу плану (труднощі, з якими 

зіштовхнувся, ресурси, можливості, які не використовував). 

Завдання ІІ-ІV етапів виконуються у комплексному 

застосуванні в освітньому процесі коледжу методик 

особистого зростання та ефективності, а саме: «Колесо 

життя», «Mind mapping» (робота з інтелект-картами) та 

створення «Карти бажань (колажу цілей)», які в межах 

статті прокоментуємо. 

Особливістю методики «Колесо життя» [4] є те, що 

під час навчання молоді надається можливість підвищити 

рівень готовності до професійного успіху не тільки у 

процесі здобуття освіти та у майбутній професійній 

діяльності, а й у своєму житті загалом. Означена методика 

передбачає: 

 оцінювання нинішнього стану справ особистості у 

всіх сферах її життя (учні, студенти визначають: наскільки 

їх влаштовує нинішній стан, чи воліють вони змінити щось 

у своєму житті на більше/краще чи ні); 

 постановку цілей на майбутнє (на тиждень, місяць, 

рік, 5-10 років); 
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 порівняння власних ресурсів із поставленими 

цілями (наскільки визначені мною цілі узгоджені з 

життєвими завданнями, чи достатньо їх для того, що мені 

важливо і дорого); 

 виявлення перешкод на намічених шляхах реалізації 

цілей і встановлення способів їх подолання.  

Молодь коледжу з особливою цікавістю та водночас 

відповідальністю ставиться до виконання завдань даної 

методики, що графічно візуалізована на рис. 1.  
 

 
Рис.1. Приклад «Колеса життя» з цілями 

 

Найбільший результат досягається за умови, якщо така 

робота проводиться з вихованцями періодично, декілька 

разів протягом усього періоду їх навчання в коледжі. 

Відтак формуються навички самоаналізу кожної сфери 

життя, відбувається переоцінка істинних бажань, коригуються 

цілі: змінюються, уточнюються, доповнюються. З цією 

метою педагоги БЕГК БДПУ для формування в учнівської 
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та студентської молоді навичок планування й аналізу 

власної діяльності паралельно з методикою «Колесо життя» 

активно застосовують педагогічну технологію «Mind 

mapping», що передбачає вправи з «інтелект-картками». 

«Mind mapping» – спосіб організації процесу творчого 

мислення за допомогою схем, розроблених за спеціальними 

правилами [5]. Згідно з означеною методикою майбутні 

фахівці на уроках і в позаурочний час складають плани 

своїх дій на день, тиждень, місяць, рік у формі інтелект-

карти, слідкують за його виконанням, аналізують помилки, 

роблять висновки.  

У межах використання цієї технології учні й студенти 

складають та аналізують бюджет (особистий, сімейний, 

бізнесу) на день, тиждень, місяць, рік. Таким чином,  

набувають умінь із первинної бухгалтерії, навчаються 

раціонально розподіляти прибуток, знаходити джерела й 

способи поповнення бюджету тощо. За допомогою 

«інтелект-карт» вихованці планують свій майбутній бізнес 

(Рис. 2). 

 
Рис. 2. Приклад інтелект-карти «Мій бізнес» 
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Необхідною умовою досягнення поставлених цілей є 

активна діяльність людини, рушійною силою якої слугує 

мотивація. Серед запроваджуваних в освітній процес БЕГК 

БДПУ способів підвищення мотивації молоді до дій 

найбільш ефективними визначено такі: створення «Карти 

бажань» та вивчення історій кар’єрного росту відомих 

успішних людей України і світу. Зокрема, «Карти бажань» 

вихованці створюють як у коледжі (Рис. 3), так і 

самостійно у позаурочній діяльності.  
 

 
Рис. 3. Засідання гуртка з економіки, створення «Карт 

бажань» та їх презентація 
 

Значний інтерес у вихованців викликає спостереження 

за реалізацією цих карт та змінами у власних бажаннях 

протягом усього періоду навчання. Яскраві історії 

видатних бізнесменів, політичних діячів, артистів, 

спортсменів та ін. презентують як викладачі, так і учні, 

студенти на уроках, виховних заходах, засіданнях 

предметних гуртків у формі рефератів, доповідей, 

відеороликів, презентацій в програмі Microsoft PowerPoint. 

Таким чином, план професійної кар’єри розв’язує 

проблеми відсутності чітких уявлень щодо прийдешнього 

професійного вибору і дає змогу подолати складності, що 

виникають в учнів та студентів коледжу на різних етапах 

усвідомлення власних цілей щодо подальшої освітньо-

професійної (а також життєвої) траєкторії. Такий план 
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уможливлює зробити процес планування професійної 

кар’єри наочним і представленим у вигляді чітко 

структурованої діяльності. 

Аналіз та узагальнення освітнього досвіду дає змогу 

визначити педагогічні умови реалізації професійної кар’єри 

майбутніми фахівцями, а саме: формування готовності 

випускників коледжу до вдалого працевлаштування, 

засвоєння основ психології налагодження продуктивної 

міжособистісної взаємодії в колективі, формування 

вольових і лідерських якостей, вміння долати стресові 

ситуації, приймати вольові рішення тощо. 

Для формування готовності учнів та студентів коледжу 

до вдалого працевлаштування викладачі та майстри 

виробничого навчання використовують різноманітні 

заходи, зорієнтовані на опанування технік пошуку роботи, 

відпрацювання вмінь складати резюме, проходити 

співбесіду з роботодавцями (відео-лекції, тренінги, 

конкурси, ділові ігри, екскурсії до міського центру 

зайнятості тощо).  

Засвоєння основ психології налагодження 

продуктивної міжособистісної взаємодії в колективі, 

методів самопізнання, формування необхідних якостей 

характеру відбувається в процесі вивчення програмного 

матеріалу спеціальних дисциплін («Психологія», 

«Педагогіка») шляхом самостійного опрацювання 

вихованцями, за рекомендаціями педагогів коледжу, 

вузькоспеціалізованої літератури (наприклад, книги Дейла 

Карнегі «Як завоювати друзів та впливати на людей?»), у 

процесі тренінгових занять із формування позитивного 

мікроклімату в групах, лідерських якостей особистості, 

подолання стресових ситуацій, прийняття рішень та ін. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямі. Формування в учнівської та студентської 

молоді готовності до вибору та реалізації професійної 

кар’єри визначено ключовим чинником і засобом 
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підготовки висококваліфікованих кадрів, підвищення 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців на 

локальному та міжнародному ринках праці. Для ефективної 

реалізації даної задачі педагогічним колективом БЕГК 

БДПУ проводиться багатогранна робота щодо виявлення 

професійно значущих здібностей, інтересів, схильностей 

учнів та студентів, діагностування сформованості їхніх 

професійних і особистісних якостей, сприяння розвитку 

здатності до самопізнання, рефлексії, формування 

адекватної самооцінки, формування вмінь складати 

резюме, володіти технікою пошуку роботи, проходити 

співбесіди з роботодавцями, усвідомлювати свої істинні 

бажання, ставити цілі, планувати діяльність і добиватися 

успіху. Перспективу подальших розвідок вбачаємо у 

конкретизації методичних прийомів, механізмів психолого-

педагогічного супроводу та розгляді конкретних навчально-

методичних комплексів формування в учнівської та 

студентської молоді готовності до вибору та реалізації 

професійної кар’єри.  
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3. Карта бажань: мріяти так, щоб збулося. 

(Електронний ресурс) Режим доступу: 

https://polilog.com.ua/ukr/2016/ karta-bazhan-mriyati-shob-

zbulosya (Дата звернення: 02.09.2018) 

4. Колесо цілей. Метод досягнення життєвого балансу. 

(Електронний ресурс) Режим доступу: https://best-

skills.com/me/колесо-цілей-метод-досягнення-життєв.html 

(Дата звернення: 05.06.2018) 

5. Макарова І.А. Інтелект-карти, як засіб візуалізації 

навчальної інформації. (Електронний ресурс) Режим 

доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/ 

62431/ (Дата звернення: 20.10.2018) 

6. Методика діагностики ціннісних орієнтацій в кар'єрі 

«Якоря кар’єри» Є. Шейна // Практикум з 

психодіагностики. Нац. університет «Львівська 

політехніка». Львів. 2015. (Електронний ресурс) Режим 

доступу: https://studfiles.net/preview/5200213/page:9/ (Дата 

звернення: 02.11.2018) 

7. Про схвалення Концепції підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття освіти // Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року 

№ 660-р. (Електронний ресурс) Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR180660.html 

(Дата звернення: 10.11.2018) 
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VICTORIA KOSTYUKOVICH. FORMATION OF 

FUTURE FACTORS 'READINESS TO CAREER 

PLANNING AND REALIZATION (FROM THE 

EXPERIENCE OF THE BERDYANSK ECONOMICS 

AND HUMANITARIAN COLLEGE BDPU 

 

Abstract. The article is about the basic social and 

economic problems of modern Ukrainian society and described 

the role of vocational educational establishments, higher 

educational establishments of І-ІІ level of accreditation in their 

outcome. The relevance of conditioning is argued for forming 

of the realized career choice of pupils and students. The 

experience of pedagogical collective of Berdyansk Economic-

Humanitarian College of Berdyansk State Pedagogical 

University is represented in creation of pedagogical terms of 

forming pupils’ and students’ readiness to planning and 

realization of career: forms, methods, ways of teachers’ work 

with youth of the college are indicated, a development process 

of the plan of professional career in stages is presented by 

future specialists. The effective methodologies are presented: 

the diagnostics of valued orientations in the career, the 

realization of genuine desires, the goal setting, the 

development and analysis of the plan of activity by their 

realization. 

Key words: professional self-determination, orientation of 

career, goal setting, planning, motivation to the actions, work 

with mind maps. 
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ЗАПОРУКА СУСПІЛЬНОГО  ПРОГРЕСУ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
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Анотація. У статті проаналізовано основні 

тенденційні особливості цифровізації професійної освіти 

та розвитку інформаційної компетентності суб’єктів 

освітнього процесу у контексті сучасних глобалізаційних 

процесів. Автором аргументовано, що поняття 

«інформаційно-комунікаційна компетентність» та 

«інформаційна компетентність» (ІТ-компетентності), 

незважаючи на співзвучність, мають абсолютно різну 

етимологію й змістово-смислову сутність. 

Проаналізовано основні відмінності між поняттями      

«4-та промислова революція» та «Industry 4.0». визначено 

суперечності успішного розвитку професійної освіти в 

умовах сучасних глобалізаційних процесів. На основі 

порівняльно-фактологічного аналізу схарактеризовано 

особливості реформування професійної освіти у Чехії, 

Австрії, Хорватії, Фінляндії та країнах Балтії. Автором 

концептуалізовано три провідні вектори успішного 

реформування професійної освіти в Українській державі. 

mailto:elankul@ukr.net
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Перший – передбачає чітке розмежування понять 

«інформаційно-комунікаційна компетентність» та 

«інформаційна компетентність» та, відповідно, 

диференційоване здійснення досліджень щодо розвитку 

інформаційної компетентності в контексті глобальних 

перетворень епохи Четвертої промислової революції, а 

інформаційно-комунікаційної компетентності – в межах 

напряму Індустрія 4.0. Другий вектор зорієнтовує на 

врахування зовнішніх чинників розвитку інформаційної 

компетентності суб’єктів освітнього процесу 

(доступності сучасних ІТ, засобів комунікацій, наявності 

мультимедійного обладнання, засобів візуалізації 

освітнього контенту, безперебійного доступу до мережі 

Інтернет) та переваг цифровізації освітнього процесу 

(дієвий, ефективний засіб успішного проведення сучасного 

уроку теоретичного та виробничого навчання, що 

передбачає застосування інтерактивних освітніх 

технологій, які забезпечують не лише досягнення 

навчальної мети, а й дає можливість розвивати «тверді» 

і «гнучкі» компетентності). Третій вектор пов’язаний із 

об’єктивною потребою оволодіння майстрами виробничого 

навчання та використанням на уроках обладнання, 

інструментів, засобів автоматизації, що не лише 

відповідали б досягненню технологій в тій чи іншій галузі, 

а працювали би «на випередження».   

Ключові слова: освіта, професійна освіта, цифровізація, 

діджиталізація, інформаційна компетентність, трудова 

міграція, педагогічні працівники. 

 

Постановка  проблеми. Четверта промислова 

революція, анонсована у світовому соціально-

економічному просторі, зумовлює суспільний поступ 

розвинених країн та впливає на всі сфери цивілізаційного 

розвитку, зокрема, на виробничий сектор, соціальний 

устрій, реформування освіти, медицини, етики 
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міжособистісних відносин, філософії моралі, суспільну 

позицію. Усвідомлення людиною необхідності своєчасної 

реакції на прийдешні зміни, набуття готовності до активної 

життєдіяльності, незважаючи на виклики майбутнього, є 

запорукою її успіху й професійного розвитку як фахівця, а 

відтак, і державного прогресу.  

Як зазначено у доповіді WEF «The Future of Jobs 

Report 2018», «глобальні ринки праці, ймовірно, зазнають 

істотних перетворень. Такі трансформації зумовлять 

виникнення потреб щодо нових робочих місць та 

поліпшення якості життя або ж спричинять збільшення 

невідповідностей і розривів у системі навичок 

(компетентностей), посилення нерівності й поляризації 

суспільства» [2].  

Відтак поява широкого спектру нових інформаційних 

технологій, хмарних сервісів, популяризація STEM-освіти, 

перспектива використання в освітньому процесі 

мережевих форм навчання та впровадження дуальної 

форми професійної освіти зумовлюють підвищення вимог 

до професійних якостей педагогів, а саме: до їхньої 

обізнаності з новітніми тенденціями, напрямами 

реформування професійної освіти, до рівня сформованості 

інформаційної компетентності (ІК). Саме ІК визначає 

ставлення педагога до глобальних тенденцій, увиразнює 

способи вдосконалення якісного інструменту його 

професійної діяльності, слугує дієвим засобом формування 

в учнів «твердих» і «гнучких компетентностей», котрі 

цілісно забезпечують професійний успіх фахівців в епоху 

Четвертої промислової революції. 

Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. 

Різноаспектні питання щодо сутнісних характеристик і 

формування інформаційної компетентності майбутніх 

фахівців, процесу діджиталізації освіти упродовж 

останнього десятиліття висвітлюються у дослідницьких 
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розвідках О. Андрєєва, П. Андронатія, О. Базелюка, 

Н. Баловсяк, П. Беспалова, В.  Бикова, М. Голованя, 

О. Гуменного, Р. Гуревича,  Ю. Жарких, В. Жукової, 

М. Кадемії  Л. Карпової, В. Кухаренка, Н. Майєр 

О. Нікулочкіної, Л. Петренко, Л. Пєтухової, М. Пригодія, 

О. Радкевича, В. Стрельнікова, С. Тришиної та ін. У 

дослідженнях обґрунтовано суть і структуру поняття 

«інформаційна компетентність», розкрито теоретико-

методичні аспекти застосування ІКТ в освітньому процесі. 

Однак авторами недостатньою мірою враховано 

цивілізаційні зміни.  

Відтак постає необхідність визначити тенденційні 

особливості цифровізації освіти та розвитку інформаційної 

компетентності суб’єктів освітнього процесу крізь призму 

сучасних глобалізаційних, що й окреслює мету статті.  

Виклад основного матеріалу. Упродовж останнього 

десятиліття в науково-освітньому дискурсі часто 

вживаними є поняття: «інформаційно-комунікаційна 

компетентність» та «інформаційна компетентність». 

Водночас зауважимо, зазначені поняття, незважаючи на 

схожість, співзвучність, мають абсолютно різну 

етимологію й змістово-смислову сутність. Подібна 

ситуація щодо термінологічної невизначеності 

спостерігається й у термінах на позначення Четвертої 

промислової революції. Автори публікацій як тотожні 

використовують поняття: «4-та промислова революція» та 

Індустрія 4.0 («Industry 4.0»).  

На нашу думку, в контексті розгляду глобальних 

перетворень епохи Четвертої промислової революції 

доречно використовувати поняття «інформаційна 

компетентність» й здійснювати відповідні дослідження. 

Проте у межах напряму Індустрія 4.0 більш логічно 

вживати поняття інформаційно-комунікаційної 

компетентності, ІТ-компетентності. Це пов’язано зі 

змістовим наповненням явищ. З метою запобігання 
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лінгвістичній плутанині розглянемо основні відмінності 

між поняттями «4-та промислова революція» та «Industry 

4.0». 

Термін «Industry 4.0» прийнято вживати, коли мова 

йде про програми, аналогічні ініціативі німецького уряду, 

зокрема, про «хай-тек стратегії до 2020». Це була 

скоординована, державна ініціатива щодо мобілізації всіх 

національних ресурсів із метою прискорення 

технологічних змін та утримання лідерства в світовій 

конкуренції. Аналогічні програми, до речі, існують не 

лише у Німеччині. Але саме «Industry 4.0» має найбільш 

узагальнені ознаки вказаного явища. 

Діджиталізація та застосування інформаційних 

технологій в усіх сферах життєдіяльності людини, на 

різних рівнях суспільно-економічного поступу 

розпочалися з минулого століття. Ці явища називали 

поняттям «технологічного укладу 3.0». Однак упродовж 

останніх років відбувається переосмислення, а відтак, 

поступова трансформація бізнес-моделей: горизонтальна 

та вертикальна інтеграція інформаційних технологій, 

створення нових кібер-систем та штучного інтелекту, 

відмова від конвеєрного типу будови виробничого процесу 

тощо.  

Зважаючи на те, що нові технології застосовують не 

лише у виробництві, то з часом термін «Industry 4.0» 

набуває масштабного поширення. Кардинальні зміни і 

трансформації відбуваються у сфері міської і побутової 

інфраструктури (Smart City, «розумний будинок»), освіти, 

охорони здоров’я. До спектру технологій додались також 

кібербезпека, нано-, біо- та нові енергоефективні 

технології, 3D-друк тощо. Як зазначає генеральний 

директор АППАУ О. Юрчак, «поняття «4-та промислова 

революція» охоплює всі сфери життя, куди проникають 

нові технології. Нові технології породжують кардинальні 

зміни, що зумовлюють новий етап цивілізаційного поступу 
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суспільства. Водночас зміст поняття «Industry 4.0» 

дослідник деталізує новітніми технологіями і моделями 

виробництва саме в промисловості. Цим терміном 

найчастіше називають програми, що подібні німецькій 

платформі» [3]. 

Отже, надалі уточнення суті понять «інформаційна 

компетентність», «інформаційна компетентність 

педагогічних працівників закладів П(ПТ)О» 

здійснюватимемо на тлі глобальних перетворень, які 

отримали назву «Четверта промислова революція».  

Як зазначає засновник та голова Всесвітнього 

економічного форуму Клаус Шваб (Klaus Schwab) 

«швидкість сучасних проривів не має історичного 

прецеденту. У порівнянні з попередніми промисловими 

революціями, Четверта – розвивається швидше за 

експоненціальною, а не лінійною траєкторією. Більше 

того, вона втручається та змінює практично кожну галузь в 

кожній країні» [4]. Готовність учнівської молоді до 

активної самореалізації в умовах реалій нового ринку 

праці буде залежати від усвідомлення та готовності до змін 

самих педагогів, які здійснюють професійну теоретичну та 

практичну підготовку майбутніх кадрів. 

Ми усвідомлюємо, що формування інформаційної 

компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти істотно 

залежить від доступності сучасних інформаційних 

технологій, засобів комунікацій, наявності 

мультимедійного обладнання, засобів візуалізації 

освітнього контенту, безперебійного доступу до мережі 

Інтернет, тобто цифровізації, або діджиталізація освітнього 

процесу. Це суттєве підґрунтя для будови сучасного уроку 

теоретичного та виробничого навчання, для застосування 

інтерактивних освітніх технологій, які забезпечують не 

лише навчальну мету, а й дають можливість розвивати 

«тверді» і «гнучкі» компетентності.  
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Тверді (іноді вживають термін «жорсткі») 

компетентності розглядають як здатність працювати з 

технікою і виконувати конкретну роботу, результат якої 

можна перевірити і виміряти. До гнучких (або «м’яких») 

відносять компетентності, прояв яких складно відстежити, 

перевірити й наочно продемонструвати, наприклад, 

управління часом і здатність ефективно взаємодіяти з 

людьми. На відміну від твердих компетентностей з їх 

вузькою сферою застосування, м’які компетентності 

можуть бути застосовані в широкому контексті і не 

обмежуються професійною діяльністю.  

У більшості чинних освітніх програм основний акцент 

зроблено на формуванні «твердих компетентностей», 

«м’які» ж компетентності лише доповнюють основну 

програму. Така ситуація є наслідком класно-урочної 

системи освіти. 

Сучасна модель масової освіти виникла в XIX столітті, 

коли основним завданням освіти була підготовка людей до 

роботи на фабриках або в державному бюрократичному 

апараті. Вся система освіти була вибудувана таким чином, 

щоб учень звикав жити в ритмі індустріального 

суспільства. Сам освітній процес був побудований за 

принципом індустріального конвеєра, в якому учні 

отримують однотипні знання, просуваючись по лінійному 

освітньому плану, де лише іноді допускається деяка 

умовна свобода вибору. Передбачалося, що набір 

компетентностей, необхідних для роботи, буде досить 

статичний, а працівникові лише іноді потрібно проходити 

курси підвищення кваліфікації для отримання більш 

просунутих компетентностей.  

Але така система не підходить під освітні завдання 

XXI століття. У новому складному світі буде все менше 

фіксованих професій і все більше ситуативних ролей, які 

людина стане займати в процесі реалізації колективних і 

індивідуальних цілей. Робоче середовище постійно 
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змінюватиметься. Професійна освіта вже сьогодні 

перебуває у ситуації, за якої компетентності низки сфер 

застарівають швидше, ніж закінчується нормативний 

термін навчання. Саме тому потрібен абсолютно новий 

підхід до формування професійних компетентностей 

майбутніх фахівців. Затребуваність і перевага освітніх 

програм щодо формування «гнучких» компетентностей 

постійно збільшуватиметься.  

У доповіді «Навички майбутнього. Що потрібно знати 

і вміти в новому складному світі» зазначено: «На часі 

становлення нової освітньої парадигми, яка сприятиме 

переходу суспільства до нового соціального і 

економічного укладу. Мова йде про перехід до 

інтегральної освіти, що дозволяє в повній мірі розкрити 

індивідуальний потенціал кожної людини і колективний 

потенціал людства [5].  

Забезпечити ці далекоглядні плани здатні лише 

педагогічні працівники, рівень розвиненості інформаційної 

компетентності яких дозволить використовувати в 

професійній діяльності не лише сучасні технологічні 

досягнення, а й осмислити нові педагогічні тенденції, 

«вдихнути життя» в ці ідеї. 

Водночас під час занять практичного виробничого 

навчання, окрім вже зазначених засобів цифровізації 

освіти, є потреба у оволодінні майстрами виробничого 

навчання та використанні на уроках обладнання, 

інструментів, засобів автоматизації, що не лише 

відповідали б досягненню технологій в тій чи іншій галузі, 

а працювали би «на випередження». Однак реалії такі, що 

наявне обладнання, на якому здійснюється підготовка 

учнів ЗП(ПТ)О наразі є морально та технологічно 

застарілим.  

Нещодавно Кабінет Міністрів України ухвалив 

Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти. Під час презентації Концепції, Міністр 
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освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила, що 

впровадження дуальної освіти допоможе подолати 

проблему зношеності на 60-100 % обладнання у закладах 

вищої та професійної освіти, дасть змогу роботодавцям 

включитися у процес підготовки, а не перенавчати 

випускників, а також ефективніше використовувати 

часовий і фінансовий ресурс учнів, закладів, роботодавців 

[6]. 

Під «ефективнішим використанням часового і 

фінансового ресурсу» закладів професійної освіти, як 

правило, мається на увазі скорочення часу на опанування 

теоретичними знаннями та збільшення часу на практичне 

навчання в умовах виробництва. Це, дійсно, раціональний 

крок в умовах, коли дуальну форму навчання можна 

організувати на базі великого промислового підприємства, 

готового прийняти одразу велику групу учнів та 

забезпечити їх робочими місцями; надати необхідні площі 

для організації виробничого навчання. Проте, не всі 

роботодавці, учасники програми, мають такі можливості. 

У зв’язку з цим перед закладами освіти постає проблема 

забезпечення більш гнучкого графіку освітнього процесу, 

надання доступу до матеріалу теоретичного циклу не лише 

офлайн (у навчальних приміщеннях), а й онлайн – через 

мережу Інтернет. Виходом із цієї ситуації може стати 

система електронних дистанційних навчальних курсів із 

предметів теоретичного циклу, передбачених робочими 

навчальними планами з підготовки кваліфікованих 

робітників. На сьогодні існує декілька платформ, що 

надають закладам освіти таку можливість. Найбільш 

розповсюдженими є: 

 навчальна платформа Moodle (акронім від Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment - модульне 

об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище); 

 сервіс Google Classroom – сучасна динамічна 

платформа. інтегрована з Google Docs, Drive, Gmail, що 
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входить в спеціалізований освітній пакет Google Apps for 

Education поряд з календарем, електронною поштою та 

іншими додатками; 

 MS Azure – хмарна платформа та інфраструктура 

корпорації Microsoft, призначена для хмарних обчислень. 

Застосування зазначених технологій, таким чином, є не 

лише ознакою розвиненості інформаційної компетентності 

педагогічних працівників, а й – обов’язковою умовою 

забезпечення якості освітнього процесу в умовах, що 

склалися. 

Ми вже зверталися до проблеми невідповідності рівня 

цифровізації освітнього процесу сучасним вимогам, 

застарілості, зношеності, а подекуди і відсутності 

сучасного виробничого обладнання в процесі підготовки 

робітничих кадрів. Така ситуація, попри бажання 

педагогічних працівників застосовувати сучасні освітні та 

виробничі технології, вихолощує зусилля, націлені на 

системний розвиток інформаційної компетентності 

педагогічних працівників закладів П(ПТ)О.  

Ситуація не зміниться, допоки вітчизняні роботодавці, 

замовники робітничих кадрів, стейкхолдери не 

усвідомлять глибинні причини кризових явищ, з якими 

вони, наче з вітряками, намагаються боротися застарілими 

методами. 

Десятиліттями відбувалося викривлення уявлення про 

низьку престижність робітничих професій, у суспільстві 

формувалися негативні погляди на систему професійної 

освіти. Як зазначила Міністр освіти і науки України Лілія 

Гриневич під час засідання Уряду, на якому було ухвалено 

Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти, лише 20 % наших випускників шкіл ідуть 

здобувати професійну освіту, а 80 % – вищу. При цьому, 

більшість, 80 % безробітних у нашій країні, – це люди з 

вищою освітою. За її словами, в Європі 40 % випускників 

навчаються в закладах професійної освіти. У Чехії, Австрії, 
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Хорватії та Фінляндії цей показник сягає 70 % [6]. Проте, 

незважаючи на високі середньоєвропейські показники 

професійної освіти, у зазначених країнах відчувається брак 

кваліфікованих робітників, що компенсується за рахунок 

трудової міграції. Досліджуючи перспективи ринку праці 

будівельної галузі України, можна зустріти вражаючі 

факти, що свідчать про глибинну кризу. Так, за 

інформацією Конфедерації будівельників України (КБУ) 

до 70 % трудових мігрантів – це фахівці різних 

будівельних професій. Водночас, згідно з даними 

Державної служби статистики, українській будівельній 

галузі потрібні 4,8 тисячі робітників різних напрямів. 

Виходить, що число вільних вакансій на будівельному 

ринку тільки за перше півріччя 2018 року зросло на 43 % 

порівняно з показниками аналогічного періоду 2017 року 

[7].  

Зокрема, в країнах Балтії, де інфраструктура 

інтенсивно розвивається й відчувається брак фахівців, 

працю представників українських компаній та заробітчан 

оцінюють у три-п’ять разів більше за середньоєвропейські 

показники. 

Ще одним напрямом, яким європейські країни 

компенсують брак робітників, є пільгові освітні програми 

для випускників шкіл, студентів інших країн, зокрема, 

України. Примітною вважаємо якість освітніх послуг та 

оновлену матеріально-технічну базу професійної освіти. 

Отже, трудова міграція має як позитивні, так і негативні 

явища для країн акцепторів. Серед найбільш згадуваних – 

втрата національної ідентичності. 

Пройде ще якийсь час, поки бізнес-структури цих 

країн, в світлі глобальних тенденцій Індустрії 4.0, почнуть 

відмовлятися від послуг трудових мігрантів на користь 

застосування штучного інтелекту, суцільної цифровізації, 

автоматизації, роботизації рутинних процесів, 3-D друку 
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тощо. Цей процес вже відбувається і надалі буде ширитися 

в геометричній прогресії. 

Перед бізнесовими структурами України зараз постає 

дилема: або намагатися якнайшвидше наздогнати 

європейські країни, не оминаючи всі камені спотикання, 

через які пройшли їх ринки праці, повторюючи всі згини 

цього непростого шляху вирішення проблеми нестачі 

продуктивної робочої сили, або перейти одразу до 

інноваційних моделей, на кшталт бізнес-моделей та 

платформ Індустрії 4.0. 

Однак, як показує практика, суспільство, економіка 

України, більшість роботодавців, замовників кадрів, 

бізнес-структур ще дуже далекі від розуміння важливості 

системного руху в напрямку Індустрії 4.0. 

З прийняттям Концепції «Розвитку цифрової 

економіки та суспільства України» у січні 2018 р. 

окреслилися позитивні зміни. 27 вересня 2018 р., відбулося 

вже друге засідання Координаційної ради «З питань 

розвитку цифрової економіки та суспільства України», на 

якому було вирішено підготувати повний перелік проектів 

та оприлюднити його як інвестиційні проекти для 

залучення ресурсів і можливостей приватних компаній; 

розробити законопроект «Про цифрову економіку»; 

створення цифрової інфраструктури вважати пріоритетом 

для розвитку цифрової економіки та суспільства України. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямі. Отже, від того, яку роль заклади 

професійної освіти відіграватимуть у зазначеному процесі, 

наскільки відповідатимуть уявленням сучасної молоді про 

успішну кар’єру в епоху становлення Четвертої 

промислової революції рівень, та забезпечуватимуть якість 

освітніх послуг у системі професійної (професійно-

технічної) освіти, залежатиме питання зростання 

престижності та затребуваності професійної освіти. Тому 

так важливо педагогічним колективам закладів 
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професійної (професійно-технічної) освіти системно й 

послідовно вирішувати проблеми цифровізації освітнього 

процесу, сприяти розвитку інформаційної компетентності 

кожного викладача, майстра виробничого навчання як 

дієвого інструменту будови сучасного освітнього процесу.  
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OLENA KULINICH. DIGITIZATION OF EDUCATION 

AND DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL 

COMPETENCE AS SETTING UP SOCIAL PROGRESS IN 

GLOBALIZATION TRENDS 

 

Abstract. The article analyzes the main tendency features of 

digitalization of professional education and development of 

information competence of subjects of educational process in 

the context of modern globalization processes. The author 

argues that the concept of «information and communication 

competence» and «information competence» (IT competence), 

in spite of consistency, have a completely different etymology 

and semantic essence. Analyzed differences between the 

concepts of «4th Industrial Revolution» and «Industry 4.0» are, 

determined contradictions of the successful development of 

vocational education in the conditions of modern globalization 

processes. On the basis of comparative and factual analysis, 

the peculiarities of reforming vocational education in the 

Czech Republic, Austria, Croatia, Finland and the Baltic 

countries were characterized. The author conceptualized three 

leading vectors of successful reforming of vocational education 

in the Ukrainian state. The first one – provides for a clear 

delineation of the concepts of «information and communication 

competence» and «information competence» and, accordingly, 
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differentiated research on the development of information 

competence in the context of global transformations of the era 

of the Fourth Industrial Revolution, and information and 

communication competence – within the direction Industry 4.0. 

The second vector focuses on the external factors of the 

development of the informational competence of the subjects of 

the educational process (availability of modern IT, 

communications facilities, the availability of multimedia 

equipment, means of visualizing educational content, 

uninterrupted access to the Internet) and the benefits of 

digitalising the educational process (efficient means the 

successful implementation of the modern lesson in theoretical 

and productive learning, which involves the use of interactive 

educational technologies that ensure not only reaching ment 

educational purpose, but also makes it possible to develop 

«hard» and «flexible» competence). The third vector is 

connected with the objective need for the mastery of production 

training and the use of equipment, tools and automation tools 

at lessons that would not only correspond to the achievement of 

technologies in one or another field, but would work «ahead». 

Key words: education, vocational education, digitalization, 

information competence, labor migration, pedagogical workers. 

 

 

PODSTAWA TEORETYCZNA DOJRZAŁOŚCI I 

GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA 

 

Teresa Janicka-Panek, 

PWSZ w Skierniewicach 

WSBiNoZ w Łodzi 

 

Dojrzałość szkolna, warunkująca  gotowość szkolną, to 

osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, 

emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu 

udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych 
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klasy pierwszej. Dojrzałość szkolna zależy od warunków 

bytowych dziecka, wykształcenia rodziców, wychowania 

przedszkolnego, zdolności dziecka i jego zdrowia. Jest 

uwarunkowana wieloczynnikowo. W artykule analizują się 

teoretyczne podejścia do феномена szkolnej dojrzałości 

dziecka i systematyzują się kryteria jej gotowości do szkoły. 

Słowa kluczowe: sześciolatki, wspomaganie, dojrzałość 

szkolna, gotowość szkolna, nauczyciel przedszkola. 
 

Pojęcie  dojrzałości i gotowości szkolnej dziecka 

Przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole 

opisują dwa terminy: dojrzałość szkolna i gotowość szkolna.  

Celem badań było poznanie wiedzy i umiejętności dzieci 

sześcioletnich na początku roku przedszkolnego. 

Jak twierdzi B. Wilgocka-Okoń (2003) „Dojrzałość 

szkolna, gotowość szkolna, przygotowanie do szkoły – to 

terminy używane raczej zamiennie i to zarówno u nas, jak i w 

innych krajach” [1, s. 10]. Rozumienie istoty mechanizmów 

procesów dojrzewania oraz roli w procesie rozwojowym 

stanowi podstawę do rozróżnienia  tych pojęć. 

Barbara Wilgocka-Okoń uważa, że ,,podstawę 

zróżnicowania tych pojęć może stanowić zarówno rozumienie 

samego procesu dojrzewania, jak też roli uczenia się w 

procesie rozwojowym. W pierwszym przypadku wychodzi się 

z założenia, że dokonujące się w dziecku zmiany rozwojowe 

mają charakter spontaniczny i wiążą się z dojrzewaniem. 

Kierowanie rozwojem przypisuje się tu złożonemu 

mechanizmowi biologicznemu, jakim jest dojrzewanie. 

Dojrzałość zaś traktuje się jako moment charakteryzujący się 

wrażliwością na oddziaływania zewnętrzne, które mogą 

modyfikować i kierunek, i dynamikę zmian, jakie zachodzą 

w rozwoju. 

W drugim przypadku zakłada się, że istnieje możliwość 

ćwiczenia, kształtowania pewnych właściwości dziecka, 

stwarzająca szansę osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Tu, więc 
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zwraca się uwagę na moment „przygotowania” czy 

„gotowości” do podjęcia zadań szkolnych. „Gotowość” nie jest 

stanem, na który wystarczy po prostu czekać, ale trzeba ją 

wykształcać”[2, s. 11].
 

Definiując pojęcie dojrzałości szkolnej, oraz określając jej 

stopień, brano pod uwagę dwa istotne momenty: właściwości 

rozwoju dziecka i wymagania szkoły.  Wymienione powyżej 

momenty mogą się zmieniać, ponieważ różnorodne i zmienne 

mogą być wymagania szkoły, tym samym i treść dojrzałości 

szkolnej może ulegać zmianie. Niezależnie od względności 

pojęcia dojrzałości szkolnej nie należy go traktować jako 

artefaktu, gdyż faktem pozostaje dylemat przejścia od 

aktywności zabawowej do uczenia się, a w związku z tym 

adaptacji dziecka do szkoły, jak też potrzeby szukania 

rozwiązań wspomagających dziecko w rozwoju przed pójściem 

do szkoły oraz w czasie pobytu w niej [1, s.12] 

W definicji B. Wilgockiej-Okoń, „dojrzałość szkolna to 

osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju 

intelektualnego, społecznego i fizycznego, jaki jest niezbędny 

do sprostania wymaganiom szkoły”[1, s. 13].   

Aby opanować sztukę czytania i pisania, dziecko powinno 

umieć spostrzegać i odtwarzać proste kształty graficzne. Do 

uczenia się rachunków potrzebne jest dziecku rozumienie 

pojęć: „mniej”, „więcej”, „równo” oraz relacji między 

zbiorami, a także rozumienie przez dziecko otaczającego 

świata, umiejętność współżycia i współdziałania z grupą, jak 

również rozumienie i wykonywanie poleceń i zadań oraz 

samodzielność  w pracy, czyli te elementy, które składają się 

na dojrzałość społeczną dziecka.  

Wymienione zostały ponadto takie czynności, jak: 

pokonywanie drogi z domu do szkoły i z powrotem, siedzenie 

w ławce, branie udziału w zabawach rówieśnikami i w 

ćwiczeniach fizycznych, którym to dziecko może sprostać 

dopiero po osiągnięciu odpowiedniego stopnia rozwoju 



МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ЗМІСТ, ТЕХНОЛОГІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ 

59 

somatycznego i motorycznego oraz pod warunkiem 

prawidłowego funkcjonowania jego narządów wewnętrznych. 

Stefan Szuman podkreśla , że, „…dojrzałość szkolna to 

osiągnięcie takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego 

i psychicznego, który je czyni wrażliwym i podatnym na 

systematyczne nauczanie i wychowywanie w klasie pierwszej” 

[3, s. 19]. Osiągnięcie takiego stopnia rozwoju uwarunkowane 

jest przez wiele czynników. Przychodząc na świat,  dziecko 

dysponuje już pewnymi zadatkami wrodzonymi. Na dalszy ich 

rozwój wpływ mają zarówno dorośli, którzy dziecko 

wychowują i uczą, jak również grupy rówieśników, z którymi 

dziecko bawi się i współdziała. 

Szuman w swej koncepcji dojrzałości szkolnej podkreślał 

potrzebę liczenia się, przy określaniu dojrzałości dzieci 

wstępujących do szkoły,  z wiedzą zdobytą drogą własnych 

doświadczeń. Wskazywał również dziedziny rozwoju 

fizycznego, psychicznego i społecznego, w których dziecko 

wstępujące do szkoły powinno osiągnąć dojrzałość, a więc: 

ukształtowanie organizmu, rozwój sprawności motorycznych, 

mowy, zasobu wiedzy, procesów poznawczych i operacji 

myślowych, zainteresowań, upodobań, zamiłowań, 

umiejętności posługiwania się niektórymi narzędziami i 

przedmiotami codziennego użytku, kształtowania woli, 

świadomego wysiłku do wytrwałej pracy oraz harmonijnego 

współżycia i współdziałania [3]. 

Dziecko dojrzałe do szkoły osiąga niektóre właściwości, 

które pozwalają mu podołać obowiązkom i zadaniom 

stawianym przez szkołę. 

Dojrzałość szkolna nie jest „uwarunkowana biologicznie 

etapem samorzutnego rozwoju” [4, s. 40]. Składają się na nią 

różnorodne doświadczenia dziecka w sferze motorycznej, 

umysłowej, emocjonalnej i społecznej.
 

Aby dziecko mogło z powodzeniem podjąć i kontynuować 

naukę w szkole, musi ono być dojrzałe do tego nie tylko pod 

jakimś jednym względem, lecz pod wieloma względami (…), 
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bowiem (…) dojrzałość szkolna,  to osiągnięcie przez dziecko 

takiego stopnia rozwoju intelektualnego, społecznego i 

fizycznego, jaki jest niezbędny do sprostania wymaganiom 

szkoły [4, s. 41]. Ważne, by dziecko osiągnęło swój tzw. okres 

sensytywny – najlepszy okres do rozpoczęcia nauki szkolnej.  

Dojrzałość szkolna dotyczy wielu obszarów rozwoju 

dziecka, takich jak: 

1. Dojrzałość fizyczna: stan zdrowia, wzrost i ciężar ciała, 

sprawność motoryczna funkcje zmysłów;  

2. Dojrzałość społeczna: poczucie obowiązku, kontakty 

społeczne, samopoczucie w grupie, zbiorowe współdziałanie; 

3. Dojrzałość umysłowa: operacje myślowe, rozumienie 

symboliki, orientacja w świecie, opanowanie mowy;  

4. Dojrzałość emocjonalna: kierowanie uczuciami, zmiany 

w nasileniu uczuć, uzewnętrznianie uczuć;  

5. Dojrzałość wolicjonalna: celowa działalność, 

wytrwałość w pracy, podejmowanie inicjatyw, doprowadzenie 

podjętych zadań do końca.  

Na osiągnięcie pełnej dojrzałości szkolnej dziecka składa 

się ogół jego doświadczeń życiowych, zasób zdobytej wiedzy, 

umiejętności, pewne mechanizmy postępowania i postawy 

ukształtowane w ciągu kilku lat jego życia. Daniel Goleman 

podkreśla w gotowości szkolnej właściwości emocjonalno-

społeczne (łatwość nawiązywania kontaktu z osobami 

dorosłymi i rówieśnikami, umiejętność współdziałania i 

współżycia, zdolność wyrażania swoich potrzeb, wiarę w 

siebie, ciekawość świata, zdolność kontrolowania się na miarę 

swojego wieku), które liczą się bardziej niż umiejętność 

poznawania i odtwarzania figur lub znaków literowych, 

zdolność analizy i syntezy głoskowej i sylabowe.  Podobnie W. 

Okoń wyraża pogląd, że dojrzałość szkolna, gotowość szkolna 

to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju 

umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki 

umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowania treści 

programowych klasy pierwszej. Dojrzałość szkolna zależy od 
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warunków bytowych dziecka, wykształcenia rodziców, 

wychowania przedszkolnego, zdolności dziecka i jego zdrowia.  

Zdaniem M. Przetacznikowej dzieci uznane za dojrzałe do 

podjęcia nauki szkolnej winny: 

 być wystarczająco na swój wiek rozwinięte fizycznie i 

ruchowo, przy czym opanowały już w pewnej mierze 

percepcyjne ruchy rąk i palców, niezbędne przy pisaniu; 

 mieć dość duży zasób wiedzy o świecie i orientację w 

bliskim otoczeniu; 

 potrafić porozumieć się z otoczeniem dorosłych i 

rówieśników za pomocą potocznej mowy zrozumiałej dla 

odbiorcy; 

 przejawiać zdolność do działania intencjonalnego, tj. 

podejmują czynności zmierzające do określonego celu i 

wykonywać je do końca; 

 przejawiać w swoim zachowaniu określony stopień 

socjalizacji, tj. liczyć się nie tylko z własnymi chęciami i 

życzeniami, lecz także uwzględniać życzenia rówieśników 

„potrafić z nimi zgodnie współdziałać i podtrzymywać z nimi 

przyjazne kontakty, jak również wykonywać polecenia 

dorosłych skierowane do całej grupy dzieci; 

 potrafić opanować swoje emocje, a więc powściągnąć 

gniew i złość, lęk i odwagę, a w każdym razie nie 

uzewnętrzniać gwałtownie i w sposób niepohamowany swych 

stanów uczuciowych”[5, s. 249]. 

Powszechnie uznaje się obecnie, że dojrzałość szkolna 

wyraża się w określonym poziomie zarówno rozwoju 

fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, jak i społecznego. 

Nie ma zasadniczych kontrowersji, co do dziedzin, których 

rozwój powinien być brany pod uwagę przy ocenie dojrzałości 

szkolnej. Jednakże wymagany poziom rozwoju, jaki można by 

uznać za niezbędny do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, jest 

bardzo trudny do ustalenia. Coraz częściej wyrażane są 

wątpliwości, czy poziom ten można określić jednoznacznie w 

sposób ogólny; dominuje przekonanie, że tak nie jest. 
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Wiek, w jakim dziecko powinno rozpoczynać naukę w 

szkole, zależy od warunków, w jakich przebywa dziecko w 

okresie przedszkolnym oraz od organizacyjnej struktury 

szkoły, jej programu i stosowanych metod dydaktyczno-

wychowawczych. 

Dojrzałość szkolna może być ujmowana: 

1) w aspekcie statycznym – jako efekt etapu rozwoju, 

przypadającego na wiek rozpoczynania obowiązku szkolnego, 

2) w aspekcie dynamicznym – jako proces długotrwałych 

zmian w rozwoju psychofizycznym dziecka, prowadzący do 

momentu pozwalającego podjąć naukę szkolną. 

W ocenie faktu, czy dziecko jest już dojrzałe do nauki 

szkolnej, należy brać pod uwagę to, czy osiągnęło ono już 

gotowość rozwojową (stan przygotowania jednostki do 

wykonywania jednej lub więcej czynności) do ćwiczenia 

pewnych sprawności i umiejętności, a także to czy osiągnęło 

już w rezultacie uprzedniego uczenia się, pewien poziom 

rozwoju określonych funkcji psychicznych. Analiza 

retrospektywna dowodzi, że zmieniały się kryteria oceny 

dojrzałości i gotowości szkolnej.    
 

Kryteria gotowości szkolnej – ujęcie retrospektywne 
 

W badaniach nad dojrzałością starano się ustalić, jakie 

właściwości rozwojowe dziecka należy brać pod uwagę przy 

ocenie dojrzałości szkolnej. Najczęściej wymieniane wcześniej 

komponenty dojrzałości to: 

1) dojrzałość fizyczna 

 wzrost i ciężar ciała, 

 sprawność motoryczna, 

 funkcje zmysłów, 

 stan zdrowia, 

2) dojrzałość umysłowa 

 rozumienie symboliki, 

 orientacja w świecie, 
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 operacje myślowe – ujmowanie związków przyczynowo-

skutkowych, 

 analiza wzrokowa i słuchowa, 

 opanowanie mowy, słownik czynny i bierny, pamięć i 

uczenie się, 

 koncentracja uwagi, 

 koordynacja wzrokowo-ruchowa, 

3) dojrzałość społeczna 

 poczucie obowiązku, podporządkowanie się poleceniom, 

 nawiązywanie kontaktów społecznych, 

 zbiorowe współdziałanie, 

 samopoczucie w grupie, 

4) dojrzałość emocjonalna 

 kierowanie i kontrolowanie uczuciami, 

 formy przejawiania i uzewnętrzniania uczuć, 

 zmiany w nasilaniu uczuć, 

5) dojrzałość wolicjonalna 

 wytrzymałość w pracy, celowa działalność, 

 podejmowanie inicjatyw, 

 doprowadzenie podjętych zadań do końca. 

Tak rozumiana dojrzałość szkolna jest „sumą cech 

psychicznych i fizycznych, które dziecko powinno posiadać” 

[3]. 

Początkowo przypuszczano, że do uzyskiwania 

zadowalających postępów w szkole wystarczy dziecku 

odpowiedni poziom rozwoju umysłowego, wyrażający się 

w mierzonym testami i odpowiadającym co najmniej normie 

ilorazie inteligencji. Okazało się jednak, że tak nie jest. 

Niekiedy dzieci wykazujące się ilorazem inteligencji wyższym 

niż przeciętny,  nie czynią w szkole zadowalających postępów, 

lecz po prostu dlatego, że są niedojrzałe do rozpoczęcia nauki. 

Stosunkowo wcześnie dostrzeżono, że oprócz odpowiednio 

wysokiego poziomu inteligencji niezbędne w uczeniu się 

szkolnym są: umiejętność dowolnego (intencjonalnego) 
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koncentrowania uwagi na przedmiocie, wytrwałość wyrażająca 

się w podejmowaniu i odpowiednio długim trwaniu 

jednokierunkowych wysiłków zmierzających do realizacji 

wyznaczonego celu, gotowość do wykonywania zadań na 

polecenie, umiejętność korzystania ze wskazówek kierowanych 

do grupy, zdolność uczestniczenia w zajęciach zespołowych 

itd. Istotną rolę pełnią ponadto poczucie obowiązku i ogólne 

zdyscyplinowanie, wyrażające się w umiejętności 

podporządkowania się panującemu regulaminowi.  

Helena Prus-Wiśniewska, mówiąc:, „…że równowaga 

pomiędzy poziomem rozwoju fizycznego, społecznego i 

umysłowego a wymaganiami, jakie przed pierwszoklasistą 

stawia szkoła, decyduje o powodzeniu szkolnym” bardzo 

trafnie ujęła gotowość szkolną. 

Nauczanie szkolne opiera się na tym, czego dziecko 

nauczyło się, w szerokim rozumieniu tego pojęcia, w okresie 

poprzedzającym wiek szkolny. Zasób wiadomości, bogactwo 

słownictwa, doświadczenia społeczne i kulturowe – to 

wszystko, zdobyte przez dziecko w wyniku własnej aktywności 

oraz celowego, przemyślanego oddziaływania dorosłych, 

stanowi podstawę, na której opiera się dalsza nauka w szkole. 

Zachowana tutaj ciągłość oddziaływań ma wielką wartość, 

ponieważ w jej wyniku próg szkolny nie jest dla dziecka zbyt 

wysoki. 

Warto przypomnieć zasady organizacji ćwiczeń i okazji 

edukacyjnych: 

 ze względu na wiek dziecka powinny być prowadzone 

w formie zabawowej, 

 powinny być różnorodne, urozmaicone środkami 

dydaktycznymi, 

 nie powinny wydłużać się w czasie, aby nie 

powodowały zmęczenia i zniechęcenia u dziecka, 

 powinny być stopniowe pod względem trudności – od 

najłatwiejszych do najtrudniejszych, 
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 oparte na działalności dziecka, powinny stwarzać mu 

warunki do realizacji własnych pomysłów poprzez różne formy 

aktywności, 

 powinny im towarzyszyć próby samokontroli 

podejmowane przez dziecko, 

 ćwiczeniom powinno towarzyszyć rozsądne udzielanie 

pomocy przez nauczyciela, wykazywanie wyrozumiałości, 

cierpliwości i życzliwości [7, s. 92-93]..   

Dziecko nie poddawane żadnym świadomym 

oddziaływaniom wychowawczym, czy to w domu, czy w 

przedszkolu, czy też w oddziale przedszkolnym, aż do 

momentu pójścia do szkoły, może napotykać wiele trudności w 

początkowym okresie nauki szkolnej. 

Należy pamiętać, że dopiero od roku szkolnego 2004/2005 

zerówka stała się  obowiązkowa dla wszystkich dzieci 6-letnich 

[8]. 
 

Charakterystyka dziecka dojrzałego do podjęcia  

nauki w szkole 
 

Znając „model dziecka” dojrzałego do odpowiedniego 

startu w szkole, nauczyciel może poprawnie realizować 

zadania podejmowane przez przedszkole. Rozwój 

psychoruchowy dziecka (5-7 lat). Rozwój psychoruchowy jest 

procesem ciągłym, stopniowym, ale w jego przebiegu 

obserwujemy tzw. skoki rozwojowe (szybkie zmiany w 

krótkim czasie). Skok rozwojowy przebiega w okresie 5,6 do 

około 6,6 lat. Jest to niezwykle istotne przy ustalaniu 

dojrzałości szkolnej. Dzieci wchodzą w okres przyspieszonego 

rozwoju, ale mogą pojawiać się indywidualne różnice.  

Model dziecka dojrzałego do podjęcia nauki to 

charakterystyka jego rozwoju, opis właściwych cech, które 

pozwolą podjąć naukę w klasie pierwszej. Dziecko dojrzałe to 

takie, które potrafi sprostać wymaganiom stawianym przez 

program wychowania i nauczania, osiągnęło odpowiedni 
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stopień rozwoju fizycznego, umysłowego, wolicjonalnego, 

emocjonalnego i społecznego. 

Współcześnie typ dojrzałości szkolnej określa się 

następująco: 

1) w zakresie dojrzałości fizycznej dziecko jest ogólnie 

sprawne ruchowo, posiada sprawność manualną i nie 

zaburzoną koordynację wzrokowo – ruchową, wyróżnia się 

poprawnym funkcjonowaniem organów zmysłowych oraz jest 

odporne na choroby i zmęczenie, 

2) w zakresie dojrzałości emocjonalno – społecznej 

dziecko jest w znacznym stopniu samodzielne, chętnie i łatwo 

nawiązuje kontakty z nauczycielem i rówieśnikami, potrafi 

podporządkować się ustalonemu regulaminowi, jest pilne, 

dokładne, cierpliwe i czułe na opinie nauczyciela, potrafi 

opanować reakcje emocjonalne, 

3) w zakresie ogólnej dojrzałości umysłowej, dziecko jest 

aktywne poznawczo, chce się uczyć, jest zaciekawione 

czytaniem i pisaniem, dobrze orientuje się w najbliższym 

otoczeniu i środowisku, posiada zasób doświadczeń i 

wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć, uważnie i ze 

zrozumieniem słucha tego, co mówi nauczyciel, rozumie i 

spełnia polecenia nauczyciela, swobodnie i w sposób 

zrozumiały dla otoczenia wypowiada się. Potrafi opowiedzieć 

treść np. historyjki obrazkowej, wyrażać swoje życzenia, 

zadawać pytania, wyciągać wnioski, 

4) w zakresie dojrzałości do czytania i pisania, dziecko 

umie dokonywać analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, 

potrafi różnicować kształty, dźwięki, porównywać i odtwarzać, 

rozumie znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników 

słów, posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu 

rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i proporcji 

wymiarów odwzorowywanych form graficznych, potrafi 

przetworzyć obraz graficzny na obraz ruchu, 

5) w zakresie dojrzałości do matematyki, dziecko rozumie 

i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w 
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praktycznym działaniu, potrafi klasyfikować przedmioty 

według zastosowania, wielkości, kształtu i koloru, potrafi na 

konkretach dodawać i odejmować w zakresie 10 [9].   

Istotne w charakterystyce dziecka dojrzałego do szkoły 

jest uzupełnienie powyższego modelu o pracę A. Klim – 

Klimaszewskiej, która podaje, że dojrzałość umysłowa 

uwarunkowana jest dojrzałością fizyczną dziecka, czyli jego 

zdrowiem i  siłą fizyczną. Równowaga nerwowa umożliwia mu 

opanowanie reakcji uczuciowych i nadpobudliwości ruchowej 

charakterystycznej dla tego wieku. Dziecko dojrzałe fizycznie 

potrafi przetworzyć statyczny obraz graficzny litery lub wyrazu 

na obraz dźwięku głosek, słów oraz obu tych obrazów na obraz 

ruchu. 

Anna Klim – Klimaszewska zaznacza, iż poszczególne 

sfery rozwoju przeplatają się wzajemnie, wpływają na siebie. 

Równowaga emocjonalna ma wpływ na kształtowanie się 

dojrzałości emocjonalno – społecznej i umysłowej, zaś 

zdolność słuchania ze zrozumieniem wiąże się z dojrzałością 

umysłową, fizyczną, a także emocjonalno – społeczną. Brak tej 

dojrzałości  powoduje brak nawiązywania konstruktywnych  

kontaktów z otoczeniem. Niezadowalający stan zdrowia i 

rozwój fizyczny mogą być przyczyną niepowodzeń w szkole 

[10, s. 103-104]. 

Warto również zauważyć, że obserwując dziecko 

sześcioletnie dojrzałe do szkoły można stwierdzić, że jego 

stosunek w tym okresie cechuje ciekawość, połączone z chęcią 

bycia uczniem, uczenia się  w szkole, radość z noszenia 

tornistra, teczki [1].  

W pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej podkreśla  

się stanowisko, że jednym z elementów wspomagania rozwoju 

dziecka jest ocena jego gotowości szkolnej. Ważne jest 

wczesne wykrycie deficytów, znajomość środowiska, w 

którym znajduje się przedszkolak, jego lęków i obaw, 

współpraca z rodzicami, oddziaływanie nauczyciela oraz 

kontakty ze specjalistami z poradni psychologiczno – 
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pedagogicznej: logopedą, psychologiem, psychiatrą, pedagogiem 

i  lekarzem.  
 

Dziecko dojrzałe do nauki na sposób szkolny potrafi: 

 powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie 

mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców, 

 narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest 

kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części 

ciała są rozmieszczone właściwie, 

 obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, 

pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to 

co narysowało, 

 ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z 

plasteliny, 

 dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je 

wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta,  

 łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor, 

 wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach, 

 rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt, 

 liczyć kolejno do 10 ; po przeliczeniu liczmanów 

powiedzieć, ile ich jest, 

 dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w 

zakresie 10, 

 ma dobrą koncentrację uwagi, 

 jest zainteresowane pracą i jej efektami, 

 jest odporne na niepowodzenia, 

 jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku, 

 prawidłowo wymawiać wszystkie głoski,  

 nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, 

różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu  np. kran – tran, 

góra – kura, bada – pada, 

 podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby, 

 opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową, 

 rozwiązać proste zagadki, 
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 czytać niedługie teksty ze zrozumieniem, 

 uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, 

bajki, muzyki, 

 wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć 

w grupowych zabawach ruchowych, 

 wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby 

stojącej na wprost, 

 doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w 

trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby 

dorosłej,  

 zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, 

czekać na swoją kolej, 

 działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym 

poleceniom, 

 wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: 

samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć,  zawiązać sznurowadła, 

zapiąć guziki, zamki 

 ma dobre tempo pracy, 

 sześciolatek potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i 

dorosłymi, jest wrażliwy na opinię nauczycieli i innych osób 

dorosłych. 

Od dojrzałości szkolnej dziecka zależy jakość jego 

szkolnego startu. Przekroczenie progu szkolnego oznacza dla 

dziecka wejście w nową, skomplikowaną sytuację. Stopniowe 

zwiększanie wymagań stawia je przede wszystkim przed 

modyfikacją zachowania. Zmiany te mogą służyć jego 

dalszemu rozwojowi poznawczemu oraz społecznemu. 

Wymagania stawiane dziecku nie mogą jednak przekraczać 

jego możliwości psychofizycznych. 
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акцентує на плюралізмі думок стосовно зазначеної 
дефініції, аналізує наявні класифікації креолізованих 
текстів. Лілік О. О. характеризує особливості й 
перспективи упровадження зазначених текстів у освітній 
процес закладів вищої освіти,визначає критерії відбору і 
створення креолізованих текстів викладачами 
університетів, специфіку розроблення навчальних 
матеріалів з використанням креолізованих текстів. 

Ключові  слова: креолізований текст, майбутні 
учителі української літератури, професійна підготовка, 
заклади вищої освіти. 
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Постановка проблеми. На сьогодні в Україні активно 

здійснюється реформування освітньої галузі в контексті 

реалізації Концепції «Нова українська школа», у якій 

сформульовано низку вимог до сучасного вчителя. 

Зокрема зазначено, що однією з основних характеристик 

сучасного учителя має бути здатність реагувати на 

виклики інформаційного суспільства. Він має бути 

готовим опановувати нові види діяльності, які 

сприятимуть підвищенню інтересу учнів до навчальних 

дисциплін, стимулюватимуть їх до розвитку й 

саморозвитку [7]. 

Зокрема на сучасному етапі на систему методів і 

засобів навчання суттєво вплинула інформатизація 

суспільства загалом і закладів освіти зокрема, 

впровадження інформаційних технологій у педагогічний 

процес, використання соціальних мереж широкими масами 

населення, демасифікація, розвиток феномена кліпового 

мислення, збільшення обсягу й концентрації графічної 

інформації тощо.  

Одним зі шляхів інтенсифікації освітнього процесу в 

закладах вищої освіти, засобом стимулювання 

особистісного і професійного розвитку майбутніх учителів 

можуть стати так звані креолізовані тексти. Проте для того 

щоб указані тексти перетворилися на ефективний засіб 

навчання необхідно створити методику використання 

креолізованих текстів в освітньому процесі.  

Особливості застосування креолізованих текстів в 

освітньому процесі закладів вищої освіти визначаються 

низкою факторів, зокрема: напрямом підготовки майбутніх 

фахівців, сформованістю їхніх особистісних і процесійних 

рис, специфікою навчальної дисципліни, її завданнями. На 

сучасному етапі нагальними в освіті стали питання 

удосконалення системи професійної підготовки майбутніх 

учителів української мови й літератури, що безпосередньо 

має вплинути в перспективі на якість літературної освіти 
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молоді, формування її світогляду й морально-ціннісних 

орієнтирів. 

Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. Креолізовані 

тексти як художньо-естетичний феномен стали предметом  

низки наукових розвідок таких дослідників, як 

О. Анісімова [1], А. Бернацька [2], Л. Большиянова [3], 

Ю. Сорокін, Є. Тарасов [11] тощо. У контексті нашого 

дослідження особливого значення набуває праця 

Ю. Сорокіна і Є. Тарасова «Креолізовані тексти та їх 

комунікативна функція» (1990 рік), у якій уперше вжито 

метафоричний термін «креолізований текст» [11]. 

Узагальнюючи наявні дослідження, зазначимо, що 

дослідники в основному зосереджували свою увагу на 

аналізі ідейно-композиційних особливостей креолізованих 

текстів, створенні класифікацій указаних одиниць, 

дослідженні їхнього впливу на реципієнтів. На жаль, до 

сьогодні предметом спеціального наукового дослідження 

не стали шляхи використання креолізованих текстів в 

освітньому процесі закладів середньої і вищої освіти.  

Метою статті є визначення особливостей 

використання креолізованих текстів у професійній 

підготовці майбутніх учителів української літератури. 

Виклад основного матеріалу. Термін «креолізований 

текст» увійшов до наукового обігу порівняно нещодавно, 

він пов’язаний із дефініціями «креолізована мова» (тобто 

змішана мова), «креолізація» (первинно означало процес 

утворення нових етнічних груп унаслідок змішування 

крові кількох етносів, а потім – процес змішування мов), 

що походять від слова креоли (від фр. créole; ісп. criollo й 

порт. crioulo; лат. creare «створювати, вирощувати, 

виводити»). Варто зазначити, що до сьогодні поняття 

«креолізований текст» не стало загальноприйнятим, 

зокрема паралельно вживаються інші дефініції, як-от: 

полікодовий текст (Г. В. Ейгер, В. Л. Юхт [5]), 
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ізовербальний комплекс (А. О. Бернацька [2]), 

лінгвовізуальний комплекс (Л. М. Большиянова [3]), 

ізоверб (О. В. Міхеєв [8]), семіотично ускладнений текст 

(О. В. Протченко [10]), відеовербальний текст 

(О. В. Пойманова [9]). Такі визначення зумовлені 

складною текстовою організацією, багаторівневістю і 

багатоплановістю конструкції, оскільки креолізовані 

тексти є результатом поєднання елементів, що належать до 

різних семіотичних систем – вербальної та невербальної, 

чи іконічної, до якої входять ілюстрації (фотографії та 

малюнки), різні за характером – художньо-образні, 

декоративні, пізнавальні тощо, а також схеми, таблиці, 

формули, символічні зображення тощо. Вербальна й 

невербальна частини креолізованого тексту поєднані на 

різних рівнях – на змістовому, змістово-композиційному та 

змістово-мовному. 

Із вищеописаними факторами пов'язана й наявність 

різних класифікацій креолізованих текстів, насамперед 

вони розподіляються на тексти з частковою та повною 

креолізацією [1; 8]. У креолізованих текстах із частковою 

креолізацією вербальні й невербальні компоненти 

перебувають в автосемантичних відносинах, тобто 

словесна частина є головною, відносно автономною, а 

зображальна – факультативною. До цієї групи в основному 

належать публіцистичні, науково-популярні та художні 

тексти. Наголосимо, що найбільш самостійними щодо 

вербального тексту є ілюстрації до художнього твору, 

оскільки майстерно виконане художником зображення 

може суттєво впливати на сприйняття вербального тексту, 

емоційно передавати головну думку літературного твору, 

образно, наочно тлумачити його. В ілюстрації може 

відображатися суб’єктивне сприйняття художника, його 

бачення предмета зображення. Намальовані образи здатні 

сильніше, гостріше впливати на читача, запам’ятовуватися 

та сприяти більш глибокому розумінню прочитаного. 
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Синсемантичні відношення між компонентами 

притаманні текстам із повною креолізацією: словесний 

текст повністю підпорядковується зображенню, він тісно 

пов’язаний, злитий з ним, а малюнок є облігаторним, тобто 

обов’язковим компонентом тексту. Подібна залежність 

елементів притаманна науковим і рекламним текстам, 

зокрема плакатам, карикатурам, оголошенням тощо [1; 8]. 

Існує також класифікація навчальних креолізованих 

текстів за кількісною ознакою наявності вербального й 

невербального складника [2; 3]: частково полікодові тексти 

мають переважно словесний компонент, частково 

вербальні – невербальний компонент (кольори, звуки, 

графеми тощо), власне полікодові – це тексти з відсутнім 

експліцитним (зовнішнім) вербальним компонентом. 

Аналіз художніх особливостей креолізованих текстів 

дав підстави для висновку, що креолізований текст є 

полікодовим, у ньому вербальні й невербальні елементи 

спрямовані на активізацію мозкової діяльності реципієнта. 

Це обумовлює важливість використання зазначених 

текстів в освітньому процесі закладів середньої і вищої 

освіти, актуалізує необхідність визначення теоретичних і 

методичних основ їх застосування в професійній 

підготовці майбутніх учителів української літератури.  

Насамперед зазначимо, що полікодові тексти (як 

компонент підручників, посібників, мультимедійних 

навчальних матеріалів) застосовуються в освітньому 

процесі упродовж тривалого часу, проте в сучасних умовах 

змінюються їхні функції, методи і прийоми роботи з ними. 

А. Габідулліна, досліджуючи навчально-педагогічний 

дискурс, визначає функції креолізованих текстів, як-от: 

інформативна, ілюстрації вербального компонента, 

волюнтативна, метакомунікативна, експресивна, естетична, 

фактична, технічна [4, с. 246-253]. Указані функції 

визначаються тим, що для викладача текст є певним 

орієнтиром діяльності, для студента – певним джерелом 
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інформації, об’єктом вивчення й розуміння. Для викладача 

текст є засобом навчання, а для студента – об’єктом. 

Відповідно, своєрідність навчального тексту загалом і 

креолізованого зокрема в контексті освітнього процесу 

полягає в тому, що він одночасно виступає і об’єктом 

вивчення, і засобом навчання. 

Перед професорсько-викладацьким складом постають 

два основні завдання: по-перше, підібрати або створити 

креолізовані тексти, які сприятимуть підвищенню 

ефективності професійної підготовки майбутніх учителів 

української мови й літератури. По-друге, ознайомити 

студентів з самим поняттям, з видами креолізованих 

текстів і навчити використовувати їх у подальшій 

професійній діяльності. 

Насамперед зазначимо, що креолізовані тексти мають 

використовуватися з метою донесення навчальної 

інформації як засіб її адаптації до специфіки «кліпового» 

мислення сучасної молоді. Окрім того, актуалізується 

потреба у використанні зазначених текстів у контексті 

упровадження дистанційної освіти, а також зростання ролі 

самоосвіти молодого покоління, яка відбувається як 

стихійно, так і в процесі виконання самостійної роботи, 

індивідуальних навчально-дослідницьких проектів, 

курсових і магістерських робіт. На сьогодні майбутній 

учитель має не лише опанувати великий обсяг знань, 

умінь, навичок, а й навчитися самостійно здобувати 

знання, працювати з різними джерелами інформації, 

застосовувати отримані знання, вміння, навички в 

практичній і професійній діяльності, формуючи необхідні 

компетенції.  

Зазначимо, що використання креолізованих текстів 

потребує вироблення критеріїв їх добору, зокрема: 

виховний потенціал вербальних і зображувальних одиниць 

зазначеного тексту, інформативність, актуальність, 

адаптованість, доступність, наповненість дидактично 
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значущими мовними одиницями, урахування 

психологічних особливостей реципієнтів, стилістична й 

жанрова довершеність, пошуковий і дослідницький 

потенціал, спроможність тексту спонукати реципієнтів до 

словесної творчості, створення креолізованих текстів.  

У процесі відбору і складання креолізованих текстів 

особливу увагу необхідно приділяти їхньому змісту. 

Зазначені тексти мають бути насамперед цікавими для 

студентів, вирізнятися певною новизною, спонукати 

реципієнтів до роздумів, мати проблемний характер. 

Важливо, щоб текст не просто подавав готову інформацію, 

а стимулював появу запитань, бажання в студентів 

висловитися, тим самим активізуючи мовлення. Зміст 

креолізованих текстів має сприяти виникненню дискусій, у 

процесі яких викладач спрямовує діяльність студентів.  

На жаль, традиційні підручники, які вийшли друком 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. і упродовж попередніх 

десятиліть були фактично основним джерелом 

професійних та спеціальних знань, на сьогодні втрачають 

свою актуальність для сучасного покоління, якому 

притаманне «кліпове» мислення. Це можна пояснити 

лінійністю і логічністю структурування матеріалу в 

традиційних підручниках. Відтак, на часі розроблення 

нових сучасних навчальних матеріалів, які б базувалися на 

використанні креолізованих текстів, на основі врахування 

особливостей сприйняття інформації сучасною молоддю, 

фрагментарності матеріалу, взаємозв'язків між окремими 

блоками.  

Отже, у процесі оформлення навчального матеріалу у 

вигляді креолізованого тексту викладачам варто 

дотримуватися певних умов. Насамперед, необхідно 

уникати довгого монологічного викладу матеріалу, 

оскільки увага сучасних студентів дуже швидко 

розсіюється, тому доцільно відбирати основний матеріал, 

який варто поділити на невеликі блоки: особливості такого 
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структурування залежатимуть від дисципліни, теми, 

характеру матеріалу, навчальної мети. Зазначені блоки 

можуть бути виділені за тематичним, хронологічним, 

дисциплінарним принципами. Вони, з одного боку, є 

самодостатніми одиницями, а з другого – послідовно 

викладеними ланками одного логічного ланцюга, що 

дозволяє, по-перше, задіяти лінійні властивості пам’яті 

людини, а по-друге, урахувати синдром дефіциту уваги. 

Матеріал, запропонований для вивчення, має бути 

підібраний так, щоб можна було самостійно і швидко 

об’єднувати ці відомості в логічні групи.  

Для покращення сприйняття креолізованого тексту 

матеріал доцільно розташувати так, щоб кожна окрема 

сторінка містила логічно завершений фрагмент тексту, 

який є самостійним і незалежним від інших сторінок. Це 

пов'язано з широким використанням електронних 

пристроїв (планшетів, книжок, ноутбуків): студентам і 

викладачам зручно опрацьовувати матеріал, якщо він 

розміщений компактно на окремій сторінці, тобто не 

потрібно гортати книжку, щоб знайти початок чи 

продовження тексту.  

У професійній підготовці майбутніх учителів 

української літератури в контексті викладання курсів 

професійної і практичної підготовки варто 

використовувати різні види креолізованих текстів. 

Зазначимо, що в процесі їх відбору й використання ми 

спиралися на дослідження О. О. Ісаєвої [6]: 

– комікси, які є жанром, що об’єднує літературу та 
образотворче мистецтво, оскільки представляє собою 
історії в малюнках. Комікси користуються популярністю 
не лише серед учнів, а й серед студентського загалу. За 
допомогою коміксів представлено різноманітні художні 
тексти (пригодницькі, фантастичні й історичні твори). 
Зокрема на сьогодні видавництвом «Грані-Т» видано серію 
«Класні комікси», які, на нашу думку, доцільно 
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використовувати в освітньому процесі закладів середньої і 
вищої освіти (за повістю Г. Ф. Квітки-Основ'яненка 
«Конотопська відьма», комедією Івана Карпенка-Карого 
«Хазяїн», повістю І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева 
сім'я», комедією М. Г. Куліша «Мина Мазайло», повістю 
І. Я. Франка «Захар Беркут»); 

– буктрейлер (відеоролик рекламного характеру про 
книгу, метою якого є популяризація певного твору). 
Зазначимо, що на сьогодні в Інтернет-мережі наявні 
буктрейлери за творами багатьох сучасних митців, проте 
майбутні учителі української літератури можуть 
створювати й власні буктрейлери з метою пропагування 
певного літературного тексу; 

– постер чи мотиватор з літературної теми – художньо 
оформлений плакат, що рекламує певний твір чи 
письменника. Його завданням є насамперед популяризація 
читання серед молоді, тому студентам-філологам 
рекомендовано створювати й тематичні постери й 
мотиватори, присвячені окремим явищам мистецького 
процесу чи певним аспектам художнього твору; 

–  буклет або брошура, що містить текстову та 
графічну інформацію про певну книгу або творчість 
письменника. Наголосимо, що вони можуть слугувати 
доповненням до лекції чи доповіді або конкретизувати 
окремі положення. Зокрема студентам пропоновано 
створювати буклети для захисту курсових робіт, а також 
для проведення заняття у формі прес-конференції; 

–  фотоколаж з літературної теми з метою популяризації 
конкретного художнього твору або творчості певного 
письменника;   

–  логотип (оригінальне графічне зображення, що 
пов’язане з конкретною темою або явищем) з літературної 
теми; 

–  «дуддл» (заставка для Google), присвячена 
художньому твору або письменнику. Зазначимо, що 
перегляд і аналіз «дудлів» сприяє усвідомленню місця 
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митця чи твору у світовому процесі, підвищує інтерес до 
творчості персоналії; 

– скрапбукінг (від англ. scraps – дрібні папірці, записки 

та book – книжка) – це створення альбомів на основі 

фотографій та різноманітних вирізок, присвячених 

певному літературному твору або творчості письменника;  

– кардмейкінг (від англ. card – листівка та making – 

робити) передбачає створення листівок ручної роботи з 

літературної тематики.   
 

Висновки. Використання креолізованих текстів в 

професійній підготовці майбутніх учителів української 

літератури потребує певної підготовки викладачів закладів 

вищої освіти. Для відбору, використання чи створення 

зазначених текстів потрібен усвідомлений підхід і 

ураховування особливостей функціонування психіки 

студентів, а також прогнозування бажаних і можливих 

результатів. Потрібно усвідомлювати, що використання 

креолізованих текстів є потужним засобом психічного 

впливу на майбутніх фахівців.  

Відтак, у процесі розроблення навчально-методичних 

матеріалів на основі креолізованих текстів необхідно 

контролювати ступінь узагальнення змісту навчання, 

дублювати вербальну інформацію візуальною та навпаки, 

щоб за необхідності студенти могли відновити ланки 

логічного ланцюга. 
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LILIK OLGA. PECULIARITIES OF THE CREOLIZED 

TEXTS’ USAGE IN THE PROFESSIONAL TRAINING 

OF THE FUTURE UKRAINIAN LITERATURE 

TEACHERS 
 

Abstract. The article deals with the peculiarities of the 

creolized texts’ usage in the professional training of the future 

teachers of Ukrainian literature. The author describes the 

concept of "creolized text", emphasizes the pluralism of 

thoughts in relation to this definition, and analyzes the existing 

classifications of creolized texts based on the ratio of verbal 

and nonverbal components. It defines the peculiarities and 

prospects of the introduction of these texts in the educational 

process of the institutions of higher education in the context of 

the development of modern "clip thinking" of the young people, 

the criteria for the selection and creation of the creolized texts, 

especially the development of the educational materials on the 

base of the creolized texts. She comes to the conclusion that the 

traditional textbooks, in which the textual material is placed on 

the principles of linearity and logic, lose their relevance in 

modern society.. 

The author of the article defines the conditions that should 

be observed in the process of the educational materials’ 

developing on the basis of creolized texts, namely: long 

monologue presentation of the material should be avoided; it is 

advisable to select the main material, which should be divided 

into small blocks, the features of such structuring will depend 

on the discipline, theme, character of the material, the 

educational purpose; the material should be placed so that 
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each individual page contains a logically completed piece of 

text that is independent and independent of other pages. 

Lilik O. O. investigates the specifics of the usage of the 

various kinds of the creolized texts (the comic book, the 

booklet, the logotype, the doodle, the cardmaking) in the 

professional training of the future teachers of Ukrainian 

literature. 

The author concludes that the creolized texts are a 

powerful means of psychic influence on the students. Therefore, 

the tutors of the universities should consciously approach the 

selection and creation of such texts. 

Key words: the creolized text, the future teachers of 

Ukrainian literature, the professional training, the institutions 

of higher education.  
 

 

УДК 7.012.23 
 

ДИЗАЙН – КУЛЬТУРА НАРОДІВ 

 

Євген Гула,  

професор кафедри рисунка та живопису Київського 
національного університету технологій та дизайну 

ORCID: 0000-0002-3559-2179 
Алла Осадча,  

старший викладач кафедри рисунка та живопису Київського 
національного університету технологій та дизайну 

ORCID: 0000-0001-5153-8028 

Оксана Мазніченко,  

доцент, професор кафедри рисунка та живопису Київського 
національного університету технологій та дизайну 

ORCID: 0000-0001-8517-4955 
 

Анотація. У публікації проведено аналіз особливостей 

співвідношення дизайну й культури (національної, 

глобальної). Запропоновані визначення понять «дизайн» і 
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«культура». Виявлено, що дизайн як самостійна проектно-

художня культура, має власну професійну мову – систему 

наукових принципів і проектних методів, що забезпечує 

весь творчий процес створення дизайнерського твору. 

Розглянуті сфери дизайну, які пов’язані з культурою та 

інноваціями у ній. Проаналізовані провідні зарубіжні 

концепції із зазначеного питання («культурні індустрії», 

«креативна економіка»). Доведено, що безпосередньо 

стосується сфери дизайну така надбудова над науками 

культурологічного циклу як культуроніка. Розглянуті 

культурологічні аспекти окремих стилів дизайну (хай-тек, 

фірмовий стиль). 

Ключові слова: дизайн, культура, культурологія, 

культуроніка, мистецтво, креативна економіка, 

креативний клас, культурні індустрії, твір, тренди, 

тенденції, концепт, технософія. 
 

Постановка проблеми. Безсумнівно, що дизайн 

безпосередньо пов’язаний із численними трендами 

розвитку сучасної культури. Саме явище культури певного 

народу, нації, країни є настільки широким, що включає в 

себе усі специфікації дизайну. 

Дефініцій культури у сучасній науці нараховується 

понад чотирьох сотень. Сучасний, діяльнісний підхід до 

розуміння культури розглядає її як прояв суспільного 

життя, що налаштоване на інновації, які й визначають 

особливість діяльнісного ставлення до світу нині 

(А. Ахієзер, М. Каган, В. Гусєв, І. Панова та ін.) та 

враховує особистісну сутність становлення культури. 

У процесі діяльності та взаємодії її суб’єктів зразки 

культури (діяльності) транслюються, зберігаються, 

сприймаються і використовуються [11, с. 190]. 

Діалоговий підхід до тлумачення сутності культури 

передбачає поєднання діяльнісного й аксіологічного 

підходів (В. Біблер, Ю. Верстакова, В. Воронін та ін.). Так, 
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відповідно до концепції діалогового підходу, щоби бути 

інноваційно-культурною людиною, треба піднятися над 

своїм сьогоденням із метою пошуку інакшого на базі по-

новому почутого досвіду минулого [15, с. 235]. Цьому 

власне і сприяє дизайнерська справа – діяльність із 

проектування естетичних властивостей різних виробів 

(художнє конструювання), а також результат цієї 

діяльності. Центральною проблемою дизайну є створення 

культурно- і антропоузгодженого предметного світу, що 

естетично оцінюється як гармонічний і цілісний. 

Взаємопов’язаність даної дослідницької проблеми із 

важливими питаннями інших наук полягає у тому, що 

вивчення дизайну в контексті розвитку національних 

культур знаходиться на перетині сфер компетентності двох 

великих наукових дисциплін – дизайно- й 

культурознавства. Крім того, важливим є звернення до 

наукового інструментарію інших дисциплін, об’єктом 

вивчення яких є сфера культури. Особливою важливістю 

для дизайну є використання поряд з інженерно-технічними 

й природничо-науковими знаннями методології 

гуманітарних наук – філософії, культурології, соціології, 

психології, семіотики тощо. 

Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. Попри те, що 

власне дизайну й національним культурам в окремішності 

присвячені сотні і тисячі праць, поєднання цих визначних 

концептів сучасності стало об’єктом дослідження лише в 

окремих роботах вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Зокрема, дизайн України у світовому контексті художньо-

проектної культури ґрунтовно досліджував В. Даниленко 

[2]. Взаємодія дизайну, культурології й естетики стала 

предметом аналізу для Ю. Легенького [6]. Культурологічні 

аспекти етнічних мотивів у сучасних дизайнерських 

практиках українських модельєрів вивчала О. Наумкіна 

[8]. Монографія Н. Барна присвячена дизайну в контексті 
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художньої культури XX-XXI століть [1]. Зрештою, дизайн 

у контексті таких культурних практик сучасності, як мода, 

реклама, шоу-бізнес, естрада, туристична діяльність, 

розглядався у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Київ, 25-26 березня 2015 р.) [7]. 

Метою цієї статті є виявлення особливостей 

співвідношення дизайну й національної культури. 

Відповідним чином об’єктом дослідження є місце 

дизайнерських розробок у культурі певного народу. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, у широкому 

сенсі метою дизайну є не лише художнє конструювання, 

але й вирішення більш широких соціально-технічних 

проблем функціонування виробництва, споживання, 

існування людей у предметному середовищі шляхом 

раціональної побудови її візуальних і функціональних 

властивостей [3]. Дизайн зароджувався на перехресті 

кількох галузей розвитку проектної культури: художніх 

проектних програм, масової промисловості, інженерного 

проектування, науки [9, с. 62]. Формування естетичних 

теорій матеріальної культури на межі ХІХ – ХХ століть 

відбувається у період зародження дизайну як нового виду 

художньої й супроводжується підвищенням інтересу в 

певних художніх колах до загальної теорії художніх форм. 

У подальшому дизайн як самостійна проектно-

художня культура, отримує власну професійну мову – 

систему наукових принципів і проектних методів, що 

забезпечує весь творчий процес створення дизайнерського 

твору, починаючи від ескізного представлення 

першопочаткового задуму окремого об'єкта й завершуючи 

робочими кресленнями й діючими моделями [9, с. 229]. 

Як стверджує П. Ренд, значення дизайну можна 

зрозуміти, лише простеживши сполучну нитку, що 

проходить через живопис, архітектуру, промисловий і 

графічний дизайн, лише побачивши, яку роль у 

заплутаному процесі створення дизайну відіграють зміст і 
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форма, і усвідомивши, що в дизайні виражаються думка, 

точка зору й соціальна відповідальність [10, с. 14]. Робота 

дизайнера не обмежується створенням якоїсь ідеї або 

форми. Графічний дизайн охоплює будь-який вид 

візуальної комунікації, чи-то оголошення у газеті, чи-то 

рекламний щит [10, с. 27]. 

Розглядаючи сфери дизайну, які пов’язані з культурою 

та інноваціями у культурі, варто звернутися до наукових 

праць таких дослідників як Д. Хезмондалш («Культурні 

індустрії») [12] і Д. Хокінс («Креативна економіка») [13]. 

Так, Д. Хезмондалш стверджує, що культурні індустрії 

упродовж останніх 30-35 років зазнали значних змін, 

зрушившись ближче до центру економічної активності у 

багатьох країнах і в цілому майже по усьому світу. 

Дослідник переконаний, що компанії, які працюють у цій 

сфері, більше не можуть розглядатися як вторинні 

стосовно «реальної» економіки, в якій виробляються 

довгострокові, «корисні» товари. Деякі із цих компаній 

перетворилися на великі глобальні корпорації й широко 

обговорюються по всьому світові [12, с. 14]. Вказане 

безпосередньо пов’язане із дизайнерською справою, 

оскільки саме до сфери компетенції дизайнерів відноситься 

зовнішній вигляд цих товарів.  

У культурних індустріях виникає все більше й більше 

малих і середніх компаній, і відносини між ними й 

великими компаніями даної сфери стають усе 

складнішими. Розширюється розповсюдження культурних 

продуктів, які перетинають кордони. Зображення, звуки й 

наративи у безпрецедентних масштабах беруться з одних 

місць і впроваджуються в інші, формуючи нові гібриди, а 

також у деяких випадках заново затверджуючи цінність 

культурної дійсності. Стосовно дизайну це може 

знаходити свій вияв у динамічному поширенні передових 

розробок, створених дизайнером у певній країні, 

практично по всьому світу. 
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Д. Хокінс, увівши у науковий обіг поняття «креативна 

економіка» (серпень 2000 р., журнал «Busіness Week»), 

зараховує до неї й дизайн. Пізніше автор у своїй книзі 

«Креативна економіка. Як перетворити ідеї в гроші» 

спробував простежити роль і визначити місце креативної 

індустрії у світовому масштабі. Британський учений 

виділяє у креативній економіці різні галузі, в тому числі, 

програмування, дослідницькі практики й конструкторські 

розробки, а також індустрії креативного змісту, такі як 

кіно й музика. Ці індустрії формують інтелектуальну 

власність у вигляді патентів, авторських прав, 

торговельних марок і оригінальних розробок [13, с. 60-61]. 

Закономірно, що креативну економіку формує 

креативний клас, ядро якого становлять люди, зайняті у 

науковій і технічній сферах, дизайні, архітектурі, освіті, 

мистецтві, музиці й індустрії розваг, чия економічна 

функція полягає у створенні нових ідей, нових технологій і 

нового креативного змісту. 

При цьому дизайнери як представники креативного 

класу мають не лише власні атрибутивні особливості, але й 

свій стиль професійної діяльності або культуру 

підприємництва. Сучасним дизайнерам властиві такі якості 

як прихильність новаціям, амбіційність, мобільність, 

індивідуальна свобода, ліберальні цінності, прагматизм, 

мультикультурність, комунікабельність, космополітизм, 

уміння швидке ухвалювати рішення й адекватно 

відповідати на виклики часу. За Д. Хокінсом, вони 

розділяють загальний творчий етнос, для якого важливі 

креативність, індивідуальні особливості й особисті 

заслуги. Для тих, хто входить до креативного класу, всі 

аспекти й усі прояви креативності – технологічні, 

культурні й економічні – взаємозалежні й нероздільні [13, 

с. 23-24, 90-91]. 

Розвиток дизайну в загальнокультурному контексті 

безпосередньо пов’язаний з інноваціями у культурі та 
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гуманітарній сфери в цілому. Зокрема, розглядаючи 

інновації у сфері гуманітарних наук, дослідник М.Епштейн 

закономірно ставить запитання: як складеться доля 

гуманітарних дисциплін у XXІ столітті – «чи будуть вони 

поглинені технічними й соціальними дисциплінами або, 

навпаки, розширять сферу свого впливу слідом за 

олюдненням і розумнішанням самої техніки? Який зміст 

одержують у новому контексті такі традиційні гуманітарні 

поняття, як час, доля, слово, знак, текст, тіло, бажання, 

творчість, мудрість? І якими новими поняттями слід 

збагатити гуманістику (комплекс гуманітарних дисциплін, 

the humanіtіes), щоби вона гідно відповіла на виклик часу, 

на метаморфози самої людини?» [14, с. 5]. 

У сфері існування інновацій, які одночасно пов’язані з 

технікою та гуманітарними галузями знання, тобто сферою 

функціонування дизайну, М. Епштейн виділяє технософію. 

Технософія розкриває зв'язок техніки з іншими сенсами 

буття, які трактуються метафізикою, теологією, 

софіологією. Технософія не є просто філософія техніки, як 

один з тематичних розділів філософії; це теоретична й 

практична спроба з’єднати «техно» і «софію», суму 

теології із сумою технології. Технософія вивчає, як 

техніка, у т.ч. розроблена згідно з дизайнерськими 

канонами, відповідає на духовні потреби людини, і 

одночасно створює нові духовні устремління, відкриває 

шляхи до створення колективного розуму, нейрокосмосу й 

нейросоціуму, які безпосередньо управлялися б мозковими 

процесами [14, с. 774-775]. 

Закордоном ідеї М. Епштейна щодо значення 

інновацій для культури, у т.ч. для дизайну, розвиває 

американський антрополог Л. Уайт. Здійснюючи історико-

культурний аналіз фактологічного матеріалу, він 

демонструє, що культура є континуальним (гомогенним, 

неперервним) полем, унаслідок чого притаманні їй 

технології (пристрої, машини, сконструйовані за участю 
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дизайнерів), соціальні системи (звичаї, інститути), 

уявлення (знання, філософія, наука) і види мистецтва 

детермінують соціальну поведінку, визначають соціальну 

структуру, інституюють усі форми суспільного буття [11, 

с. 362-363]. 

Новаторство – це основа якісного дизайну й успішного 

бізнесу. Водночас культурні інновації далеко не завжди 

передбачають радикальні зміни. Якщо переносити це 

твердження на дизайн, то можливість неординарної й 

цікавої інтерпретації вже є приводом назвати дизайн 

інноваційним. Адже свіжі рішення частіше народжуються 

не завдяки абсолютній свободі творчості, але за умов 

певних обмежень (культурних табу, обмеженості засобів 

чи матеріалів, недосконалості технологій або специфічних 

запитів ринку). При цьому інноваційність у дизайні не 

передбачає тенденційності, претензійності й нерішучості, 

воно відокремлює сьогодення від підробленого. Натомість 

культурне новаторство в дизайні мотивує глядача, збуджує 

його розум та інтерес і стимулює пошук змістів [10, с. 164]. 

Розглядаючи культуру як вельми широку сферу 

оточуючої дійсності, слід вказати на потребі виокремлення 

саме того певного сегменту, який би стосувався дизайну. 

Такою прикладною сферою культури й культурології 

могла б стати культуроніка, що має відмінності, з одного 

боку, від власне культурології як теоретичної й історичної 

дисципліни, а з іншого боку – від техніки як практичної 

надбудови над природніми й суспільними науками. 

Відповідно до найпоширенішого визначення, 

культуроніка представляє собою гуманітарну технологію, 

винахідницьку й конструкторську діяльність у галузі 

культури; активне перетворення культури як наслідок або 

передумову її теоретичних досліджень [14, с. 614]. 

Культуроніка – це практична надбудова над науками 

про культуру, спроба втілити трансформативний потенціал 

гуманітарного мислення, не втрачаючи його специфіки, не 
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технологізуючи й не політизуючи феномена культури. 

Культуроніка – це конструювання нових форм дії в 

культурі, нових технік спілкування й пізнання, нових 

моделей сприйняття й творчості. Якщо культурологія – це 

наука про культуру, то культуроніка – сукупність 

технологій, заснованих на цій науці [14, с. 615]. Саме 

культуроніка як надбудова над науками культурологічного 

циклу безпосередньо стосується сфери дизайну. Якщо 

культурологія мислить проекціями – переломленнями 

предметів у знакових системах різних культур, то 

культуроніка мислить проектами, тобто знаковими 

системами, які ще не стали практиками й інституціями 

якої-небудь культури й утворюють план можливих 

трансформацій усього культурного поля. До згаданих 

проектів зокрема відносяться дизайнерські проекти. 

Серед інноваційних напрямків дизайну – стиль «хай-

тек» (буквально – «високі технології»). Попри «модерну» 

назву, він з’явився на Заході ще у 1970-х роках. В основі 

цього стилю знаходиться своєрідна гра у підкреслено 

технологічні й технічні форми, а типовим прикладом 

упровадження цього напрямку в дизайні архітектури є 

Центр мистецтв ім. Ж. Помпіду в Парижі.  

Діяльність Центру присвячена вивченню й підтримці 

сучасного мистецтва й мистецтва XX століття у різних 

його проявах (образотворче мистецтво, танець, музика 

тощо). Під час відкриття (1977 р.) оригінальне 

архітектурне рішення у стилі «хай-тек» викликало 

неоднозначні оцінки сучасників, адже екстравагантний 

будинок критикам видався схожим на нафтоперегінний 

завод. Однак незабаром Центр Помпіду став однією з 

візитних карток Парижа й увійшов до числа найбільш 

відвідуваних французьких і світових визначних пам’яток. 
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Рис. 1. Високотехнологічний дизайн Центру мистецтв 

ім. Ж.Помпіду (Париж) 

 

Будинок представляє собою скляний паралелепіпед 

дуже великих для центру Парижа розмірів: він має 

довжину 166 м, ширину 60 м і висоту 42 м. Оригінальна 

ідея архітекторів полягала у розташуванні всіх технічних 

конструкцій (арматурні з’єднання, усі трубопроводи, ліфти 

й ескалатори) зовні будинку, що дозволило визволити 

максимум корисної площі у 40 тис. м². Арматурні 

з’єднання пофарбовані білим кольором, вентиляційні 

труби – синім, водопровідні – зеленим, електропроводка – 

жовтим, а ескалатори й ліфти – червоним. 

Під приводом забезпечення максимальної гнучкості 

функціонування несучі конструкції будинку винесені за 

межі зовнішнього огородження й утворюють подобу 

будівельних конструкцій. Мережі інженерного 

устаткування винесені на фасади й вертикальні 

комунікації. Їх яскраво пофарбовані елементи визначають 

те, що сприймається як будинок [9, с. 161]. 
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Крім стилю «хай-тек», дизайн приніс із собою у 

проектно-художню культуру цілий ряд нових понять. 

Одним з них є «фірмовий стиль», під яким розуміється 

стильова єдність змістовних форм усіх елементів 

промислової фірми – від середовища до продукції [9, 

с. 201]. Фірмовий стиль являє собою сукупність графічних, 

колірних, стилістичних і композиційних прийомів і 

елементів, спеціально й комплексно спроектованих для 

фірми з метою створення певного й постійного зорового 

образа, який запам’ятовується, усього, що пов’язане із 

певним виробничим підприємством, його діяльністю й 

продукцією. 

Отже, для багатьох дизайнерів мистецтво й дизайн є 

культурною місією, при цьому життя й творчість 

нероздільна. Символи віри для них – це рівні поверхні, 

прості матеріали й стриманість виразних засобів. У дусі 

ідеалів модерністів початку XX століття їх більше надихає 

аскетизм, ніж «гарне життя», а також тези, сформульовані 

Е. Кауфманом: «Гарний дизайн – це ретельне сполучення 

форми й функції, розуміння загальнолюдських цінностей, 

яке реалізується в промисловому виробництві для потреб 

демократичного суспільства» [10, с. 38]. 

Таким чином, дослідивши окремі аспекти 

співвідношення дизайну й культури народів, ми прийшли 

до наступних висновків: 

1.  Дизайн є феноменом художньої культури XX 

століття. Виникнувши багато десятиліть тому назад, на 

хвилі промислової й науково-технічної революції, дизайн, 

стрімко розвиваючись, перетворився в один із найбільш 

впливових видів проектно-художньої діяльності. Сучасний 

дизайн характеризує орієнтація на передові технології й 

матеріали, найсучасніші технічні досягнення й тренди 

моди, високі споживчі характеристики виробів, що 

випускаються й розраховані на найрізноманітніші 

уподобання людей. Дизайн у процесі свого розвитку не 
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лише перетворився в самостійну проектно-художню 

культуру, але й сам став впливати на формоутворення в 

архітектурі, скульптурі, декоративно-прикладному 

мистецтві тощо – як на рівні окремих національних 

культур, так і у глобальному змісті. 

2.  Для сучасного розуміння культури важливим є 

сприйняття та інтеріоризація особистістю культурних 

цінностей, пошук універсальних смислових цінностей і 

критеріїв в оцінці і засвоєнні нового знання шляхом 

багатомірного і цілісного осмислення. При цьому аналіз 

культурологічного досвіду минулого також здійснюється з 

позицій його сьогодення у зв’язку з новостворенням за 

умови розуміння. Відповідно до оцінок сучасних 

культурологів, дизайн доцільно розглядати як складову 

т.зв. «креативної економіки», а дизайнерів – як одних із 

найважливіших системо утворюючих професій т.зв. 

«креативного класу». При цьому в дизайнерській творчості 

розширюється розповсюдження культурних продуктів, які 

динамічно перетинають кордони.  

3. Розвиток дизайну в загальнокультурному контексті 

безпосередньо пов’язаний із інноваціями у гуманітарній 

сфері в цілому. Оскільки культура є вельми широким 

поняттям, постає потреба у виокремленні саме того 

певного сегменту культури, який би стосувався дизайну. 

Такою прикладною сферою культури й культурології 

могла б стати культуроніка – гуманітарна технологія, 

винахідницька й конструкторська діяльність у галузі 

культури; активне перетворення культури як наслідок або 

передумова її теоретичних досліджень. На відміну від 

культурології, яка вивчає відомі культури, культуроніка 

проектує, моделює й продукує можливі культурні об'єкти й 

форми діяльності, включаючи нові дизайнерські знакові 

коди. 

Оскільки роль дизайну у національній культурі є 

надзвичайно широким питанням, кожен зацікавлений 
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науковець може знайти власні об’єкти зацікавленості у цій 

проблематиці, що зумовлює значні перспективи для 

подальших досліджень, у т.ч.: 

– роль архаїчних форм традиційної культури 

(пов’язаних з етнографією) у сучасному дизайні; 

– можливості застосування здобутків постмодерного 

художнього мистецтва у промисловому дизайні; 

– взаємодія мотивів народної культури із 

біотехнологіями у сучасному еко-дизайні; 

– національні культурно-художні особливості 

дизайну міських громадських просторів у різних країнах 

світу тощо. 
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Abstract. The analysis of features of a ratio of design and 

culture is carried out to publications (national, global). 

Definitions of the concepts «design» and «culture» are offered. 

It is revealed that the design as independent design and art 

culture, has own vernacular – the system of the scientific 

principles and design methods which provides all creative 

process of creation of the design work. Are considered the 

sphere of design which are connected with culture and 

innovations in it. The leading foreign concepts on the specified 

question («the cultural industries», «creative economy») are 

analyzed. It is proved that such superstructure over sciences of 

a culturological cycle as culturonik directly belongs to the 

sphere of design. Culturological aspects of separate styles of 

design (hi-tech, the corporate style) are considered. 

 

Key words: design, culture, cultural science, culturonik, 

art, creative economy, creative class, cultural industries, work, 

trends, tendencies, concept, tekhnosofiya. 
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Анотація. Статтю присвячено дослідженню 

рукописної спадщини Анатолія Івановича Нікуліна, зокрема 

проаналізовано мовні особливості автобіографічного 

нарису, що репрезентують оригінальність стилю, 

допомагають краще зрозуміти художню еволюцію 

свідомості митця. 

Ключові слова: ідіолект, норми літературної мови, 

діалектні слова, суржик, фразеологізми, мовний стиль. 

 

Постановка проблеми. Мова належить до унікальних 

явищ життя людини і суспільства. Вона є втіленням душі 

та культури народу, думок, надій і сподівань певної 

людини. Тому надзвичайно важливими є твори, написані 

митцями певної доби, адже саме у своєрідному мовленні 

людини, тобто ідіолекті, реалізується її творча манера. За 

визначенням С. Я. Єрмоленко, ідіолект обо індивідуальний 

стиль – це «сукупність мовно-виражальних засобів, які 

виконують естетичну функцію і вирізняють мову окремої 

людини з-поміж інших; це своєрідність мови окремого 

індивіда [7, с. 653]. Ідіолект залежить від творчої 

індивідуальності автора, його світосприймання та 

світовідчуття, ставлення до явищ навколишньої дійсності 

та їх оцінки. Дослідження мови митців є невід’ємною 

mailto:svit.lit@bigmir.net
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складовою для створення цілісного образу творчої 

особистості. Наведений у статті матеріал може бути 

використаний під час викладання мистецтвознавства, адже 

сучасна наука активно звертається до документально-

автобіографічних жанрів (до них належить і 

досліджуваний нами автобіографічний нарис 

А. І. Нікуліна), що достеменно виявляють образ автора, 

світоглядну еволюцію, етапи формування його творчої 

індивідуальності, відкривають таємниці творчості митця. 

У енциклопедичному словнику «Миколаївці, 1789-

1999 рр.» читаємо, що Анатолій Іванович Нікулін – 

заслужений майстер народної творчості України, все життя 

займався художньою творчістю. З 1972 року декоративний 

розпис художника був представлений на обласних та 

республіканських виставках. Саме він одним із перших 

звернувся у своїй творчості до українського народного 

декоративного розпису. 1984 року Анатолій Нікулін 

отримав звання «Заслужений майстер народної творчості 

України» [3, с.214]. 

Вважаємо, що творчість Анатолія Івановича Нікуліна – 

це явище загальноестетичне, адже об'єднує у собі не тільки 

власне мистецькі надбання (рисунок, ліплення, кераміку), а 

й літературні твори, зокрема досліджуваний нами 

автобіографічний нарис. Тому дослідження творчості 

майстра вимагає комплексного підходу з боку таких наук 

як мовознавство, літературознавство, етнографія та 

мистецтвознавство.  

Іван Франко розмірковував стосовно творчості так: 

«Нехай особа автора, його світогляд, його спосіб 

відчування зовнішнього і внутрішнього світу і його стиль 

виявляються в його творі якнайповніше, нехай твір має в 

собі якнайбільше живої крові і його нервів. Тільки тоді се 

буде твір живий і сучасний, справжній документ 

найтайніших зворушень і почувань сучасного чоловіка» [8, 

с. 217]. Вивчення авторських рукописів допомагає краще 
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зрозуміти художню еволюцію свідомості митця, відкрити 

таємниці творчості певної людини. Ми спробували 

здійснити мовознавче дослідження твору, написаного 

Анатолієм Івановичем Нікуліним. 

Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. Проблемі 

дослідження індивідуального стилю митця через мову його 

творів присвячено багато праць мовознавців 

(Н. М. Борисенко, В. В. Виноградов, С. Я. Єрмоленко, 

Б. О. Коваленко, О. П. Кумеда, В. М. Русанівський, 

Н. М. Сологуб, І. І. Степанченко, Л. О. Ставицька та ін.). 

Адже такі дослідження дозволяють краще пізнати як 

системну організацію індивідуального стилю митця в 

цілому, так і важливість вивчення лексики, яка 

безпосередньо віддзеркалює історію матеріальної і 

духовної культури народу. Тому й звернення до аналізу 

мовних особливостей рукописів культурних діячів певної 

доби в цьому аспекті є актуальним. Творчість А.І. Нікуліна 

ще не була предметом окремого мовознавчого 

дослідження. До аналізу залучено фактичний матеріал, 

зокрема автобіографічний нарис Анатолія Івановича 

Нікуліна, що був наданий Мистецькому інституту 

художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора 

Далі для дослідження професором, доктором 

мистецтвознавства Валерієм Васильовичем Малиною. 

Варто зазначити, що нарис – це оповідний художній твір, у 

якому автор показує підмічені ним у житті дійсні факти, 

події і людей [1, с. 55]. 

Мета статті – виявити та проаналізувати мовні 

особливості автобіографічного нарису Анатолія Нікуліна, 

що був створений майстром народної творчості України 

1984 року. Автобіографічний нарис складають два 

рукописні зошити.  

Виклад основного матеріалу. На формування 

мовлення будь-якої людини впливають такі чинники: 
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система норм літературної мови, сукупність етичних 

правил свого народу (культурна традиція, табу тощо), мета 

й обставини спілкування, національні уявлення про красу 

мовлення, мовна освіта і загальна освіченість мовця. Як 

зазначав український мовознавець, філософ, 

літературознавець Олександр Потебня, «мовна 

індивідуальність виділяє людину як особистість і чим 

яскравіша ця особистість, тим повніше вона відображає 

мовні якості суспільства» [5, с. 98]. 

Можна стверджувати, що мова автобіографічного 

нарису є загальнонародною, під якою розуміємо 

«сукупність усіх граматичних форм, усіх слів, усіх 

особливостей вимови й наголосу людей, що користуються 

українською мовою як рідною» [4, с. 19]. Загальнонародна 

мова охоплює діалекти, просторічні слова, фольклорні 

елементи, жаргонізми тощо. Текст твору Анатолія 

Івановича Нікуліна не належить до літературної  мови, 

адже дослідження виявило порушення норм. Варто 

нагадати, що літературна мова – це унормована мова 

суспільного спілкування, зафіксована в писемній та усній 

практиці, головними ознаками якої є її наддіалектний 

характер, стабільні літературні норми в граматиці, лексиці, 

вимові, функціонально-стильова розгалуженість [7, с. 316]. 

Під час мовознавчого дослідження автобіографічного 

нарису Анатолія Івановича Нікуліна були виявлені такі 

особливості: 

1) використання діалектних слів – слів, які є засобом 

спілкування людей, об’єднаних спільністю території, а 

також елементів матеріальної і духовної культури, 

історико-культурних традицій, самосвідомості вживають 

мешканці певної території [7, с. 145] («...ніч приходе, той у 

сон кидає», «...а знаєш, що треба, за тебе ніхто не зробе», 

«...мама казали, що нечиста сила все робе зле», «...ходю по 

городі, дивлюся в небо, ходю й уявляю»); діалектні слова 

приходе, зробе, робе, ходю (вживання дієслів 2 дієвідміни з 
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закінченням – е, властивим дієсловам 1 дієвідміни) 

вказують на те, мовець користується південно-східними 

діалектами (територія більшої частини центральних 

областей Київської, Черкаської, Харківської, південних і 

східних областей України – Луганської, Донецької, 

Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, 

Миколаївської, Херсонської, більшої частини Одеської та 

частини Сумської) [6, с. 15]. Ознайомлюючись із 

біографічними відомостями про Анатолія Івановича 

Нікуліна, можна переконатися, що митець справді 

народився у селі Ново-Олександрівка Баштанського 

району Миколаївської області; діалектизми є засобом 

вільного, невимушеного спілкування людей – носіїв певної 

говірки, але варто зазначити, що вживання діалектизмів, 

які не зумовлені стилістичною необхідністю, є наслідком 

недостатнього розмежування засобів літературної мови і 

діалектів [4, с. 111]. 

2) порівняно з іншими південно-східні діалекти 

виявляють менше відмінностей і мають більше рис, 

спільних з українською літературною мовою, тобто 

українською мовою, що підпорядкована нормам. Тому 

вживання слів у властивому їм значенні (загальновживані 

слова, власне українська лексика) у більшості випадків 

відповідає літературним нормам: «Я повинен щось гарне 

робити. Я повинен робити краще ніж учора», «Малюю я 

правду зказати рідкувато. А в голову не йде, бо хочеться 

придумати щось гарне, добре, веселе», «Беру ромашку і 

відриваю листочки і ворожу: кину, ні, кину, ні, кину; 

випадає на те, що кину, але ні, кинути мабудь я ніколи не 

зможу з такою уявою»; 

3) діалектні особливості мовлення митця часто 

перехрещуються з літературними нормами російської 

мови, тому частим є вживання суржика (ненормативне 

індивідуальне мовлення певної особи, що будується на 

основі змішування, інтерференції елементів двох і більше 
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мов; найчастіше під ним розуміють певний структурно-

функціональний компонент українського просторіччя з 

помітною домішкою русизмів [7,  с. 665]): «Нада 

працювати, а не квіти малювати з пітухами», «Часом 

хочеться бросити і назавжди. Ех так буде легше і кому 

там мої півники, цвіточки, скакуни коники, бабочки-

метелики, нужні?», «Любив ходити по степах пішком», 

«Думав я часто, як той Бог все так може. Гусеницю Бог 

розмалював, чорного жука теж покрасив, картоплю теж 

пофарбував, а цвіточки побілив, як він сам один оце 

успіває», «Вернувся по прозьбі мами додому, я ж один у 

неї»; 

4) орфографічні помилки у словах, пунктуаційні – у 

реченнях: «А працювати треба, та щей як», «Люди 

сміються. Обзивають лидащами», «А тоді сядиш і не 

знаєш, з чого почати»,  «Ті злісні буряни», «Пів віку 

майнуло», «Ще в ті далекі воєні роки я бачив, як німецькі 

самольоти»,  «Мені часто казали що я святий, бо не лаюсь 

ніским, не шкодливий як другі»;  

5) вживання емоційно забарвленої лексики (слова, що 

мають у своєму значенні компонент оцінки, виражають 

почуття, позитивне чи негативне сприймання дійсності [7, 

с.171]): «Навіщо це все малювання, люди пейзажі, 

портрети, баталії пишуть, прекрасні, їх признано, вони 

учились, а хто ти самоучка, кини раз і назавжди», 

«...чваниться, питає, радиться, бо тільки так можна 

досягти того, що не легко дається», «...мої степовички, 

мої лісовики»; «Хай ті будячки, перелицьовані комарики 

дзюбрики, всякі веселі метелики... хайта качечка-не 

качечка, курочка-не курочка розодіта мною, але вона є 

прекраса»; 

6) багате використання фразеологізмів, крилатих 

висловів, прислів’їв, приказок: «Не никай на нихай, 

поганий дядько цей нихай», «...кидає у жар», «Ніч приходе 

той у сон кидає», «... не знаю, хто товариш, хто ворог»;  
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мовці охоче користуються фразеологізмами, бо це сприяє 

логізації тексту і різноманітності емоційно-експресивних 

відтінків викладу; такі розмовні фразеологічні одиниці 

наділені безпосередністю, невимушеністю, їм властивий 

побутовий характер [4, с. 126]. 

7) мовний стиль автобіографічного нарису – розмовно-

побутовий, у якому, як ми переконалися, спостерігається 

відсутність чіткої регламентації літературних норм, таке 

мовлення характеризується довільністю у відборі 

лексичних засобів, літературно-нормативні правила 

можуть порушуватися уживанням росіянізмів, 

діалектизмів, просторічних слів тощо. З-поміж інших 

стилів його вирізняє те, що у ньому широко 

використовується емоційно-оцінна лексика, а також 

знижена лексика, чого не дозволяє собі жоден інший стиль 

[2, с. 292]. Але, коли автор розповідає про свою творчість, 

розмовно-побутовий стиль набуває ознак художнього, бо 

таке мовлення характеризується образністю, поетичністю, 

емоційністю, естетичною мотивованістю, образністю; цей 

стиль широко послуговується словами з переносним 

значенням, що стають основою тропів (епітетів, 

персоніфікацій, метафор, порівнянь, метонімій), 

фразеологізмами, прислів’ями, приказками: «Дивлюсь я на 

цвітущу руту і в жовтій химерній квітці я уже бачу її 

перелицювання у справжню мою руту, мені хочеться і 

запах її перенести на папір»; «Дивишся на сороку, горобця 

ворону а бачиш розодіту красуню, бо хочеться бачити 

щось не бачене, казкове, загадкове»; «Полюбив я це все 

кругле і так я став малювати круглі квіти, птиці, що 

напоминають сонечко»; «Коли я бачив райдугу, вона для 

мене була весела розцяцькована картина неба»; «Ось ця 

любов до рослин привела мене до декоративної розписі»; 

«Летів швидкоплинний час»; «Все село загуло», «...ворогів, 

що казали слова колючі»; «Мої степовички, мої лісовики, 

мої домовики, річковики, це персонажі добра, ласки, краси. 
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Ними я розважаю добрих людей»; «...будячки, 

перелицьовані комарики дзюбрики, веселі метелики, що 

пурхають з людською постатю по моїх квітах, хайта 

качечка – не качечка, курочка – не курочка розодіта мною, 

але вона є прекраса», «Мені тяжко то вже й пів віку 

майнуло, але кипуча енергія не губить розсудок мабуть 

тому що вона не насильно давалась мене не принужденна 

була, а вільна як моя птаха з чарівним пір’ячком. Птаху 

цю ніхто мені не підносив я її сам виростив і ось вона уже 

піднялась у небо і почала літати, радувати тих людей, що 

на мене дивились з висоти». Художній стиль активно 

взаємодіє з усіма іншими стилями. Він широко 

використовує матеріал розмовно-побутового стилю, 

дисциплінує його, вводить у літературні норми побутове 

мовлення. Розмовно-побутовий стиль постійно 

орієнтується на норми художнього, тому що він є зразком 

літературних норм, еталоном мовної культури. 

Унікальність художньої мови полягає в тому, що в ній у 

взаємоз'язках і переходах реалізуються всі функціональні 

типи мовлення [2, с. 247]. 

Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок з напряму. У результаті дослідження виявлено та 

проаналізовано мовні особливості автобіографічного 

нарису Анатолія Івановича Нікуліна. Вони об’єднані у сім 

груп: 1)  використання діалектних слів; 2)  вживання 

лексичних одиниць, що відповідають літературним 

нормам; 3) вживання суржика; 4) порушення граматичних 

норм; 5)  вживання емоційно забарвленої лексики; 

6) використання фразеологізмів, крилатих висловів, 

прислів’їв, приказок; 7)  поєднання ознак розмовно-

побутового та художнього стилів. Такі групи допомогли 

структурно організувати усі виявлені мовні особливості 

нарису. 

Перехід від розмовно-побутового до художнього 

стилю (рівні культури мови: граматична правильність – 
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стилістична виразність – комунікативна оптимальність або 

доцільність – мовна майстерність), що спостерігається у 

автобіографічному нарисі, є виявом мовної майстерності 

автора, результатом якої є творчість. Така мовна 

майстерність здобувається не лише навчанням, сумлінною 

працею, а й талантом.  
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Анотація. У статті проаналізовано газети, журнали, 

календарі та систематичні видання із питань виховання 

молодого покоління, в тому числі фізичної культури, 

пропаганди здорового способу життя. Висвітлюються 

проблеми, які супроводжували фізичне виховання школярів 

як основний напрям діяльності громадських товариств у 

другій половині XIX – першій третині XX століття і 

потребують подальшого ґрунтовного вивчення.  

Ключові слова: фізична культура, фізичне виховання, 

історичні традиції, товариство, пропаганда. 
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Постановка проблеми. В умовах державотворення в 

Україні докорінно переглядаються концептуальні та 

методологічні засади розвитку теорії й практики фізичного 

виховання школярів. 

Загальноосвітня школа поступово відходить від 

ізоляції фізкультури як навчальної дисципліни, 

унеможливлюючи її підміну в загальному комплексі з 

уроками інших предметів. Відповідно до цього актуальним 

стає вивчення досвіду проведення занять з фізкультури в 

різні історичні періоди та в контексті досліджень проблеми 

зарубіжними педагогами. Узагальнення вітчизняного й 

зарубіжного досвіду з порушеної проблеми допоможе 

краще проаналізувати ті зміни, які відбувалися в 

навчально-виховному процесі шкіл різних етнічних 

територій, виявити їхні причини та спроектувати 

перспективні напрями забезпечення ефективного розвитку. 

Означене положення стосується й історії розвитку 

освіти на Буковині. Адже з другої половини XIX – першої 

третини XX ст. зарубіжні ідеї освіти школярів, у тому 

числі і фізичне виховання, досить активно проникали в 

педагогічну теорію і в навчально-виховний процес 

загальноосвітніх шкіл західноукраїнських земель. 

Водночас і місцеві педагоги розробляли авторські 

програми, що спрямовувались на вдосконалення системи 

фізичної культури і спорту з урахуванням поліетнічності 

Буковини, активно впроваджуючи їх в практику роботи 

міських і сільських шкіл. 

Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. Окремі 

аспекти розвитку системи фізичного виховання школярів у 

буковинському регіоні досліджуваного періоду, а саме 

фізичну культуру і спорт у контексті розвитку освіти 

вивчали І. Кобилянська, П. Сливка, В. Мужичок, 

Д. Пенішкевич, І. Петрюк, І. Руснак та ін. 
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Відсутність її цілісного історико-педагогічного аналізу 

з прикладною проекцією засадничих положень у практику 

діяльності сучасних громадських організацій, в тому числі 

й спортивних товариств не лише в окремому регіоні, а й в 

Україні загалом.  

Водночас проблеми, які супроводжували фізичне 

виховання школярів як основний напрям діяльності 

громадських товариств у другій половині XIX – першій 

третині XX століття потребують подальшого ґрунтовного 

вивчення з огляду на низку актуальних причин. 

Насамперед, це стрімке зниження рівня фізичного здоров'я 

сучасних школярів проти їх ровесників означеної в 

дослідженні історичної доби; не достатня вивченість у 

історико-педагогічній науці досвіду практичної реалізації 

різних форм, методів і засобів фізичного виховання учнів в 

діяльності закладів позашкільного спрямування.  

Мета статті – виявити, оцінити й спроектувати 

вплив надбань теоретиків і практиків фізичної культури і 

спорту визначеного періоду на ефективне формування 

навичок здорового способу життя у сучасної учнівської та 

студентської молоді.  

Виклад основного матеріалу. Враховуючи майже 

століття, що відділяє нас від досліджуваного періоду, 

розуміючи, що зміст понять і термінів потерпіли змін, в 

деяких випадках кардинальних, наведемо сучасні 

різновидів фізкультурно-спортивних організацій. Адже без 

їх чіткого виокремлення неможливий аналіз роботи 

фізкультурно-спортивних об’єднань краю.  

Отже, громадська організація фізкультурно-спортивної 

спрямованості – це об'єднання громадян, яке створюється з 

метою задоволення потреб його членів у сфері фізичної 

культури і спорту. До громадських організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості ми відносимо 

фізкультурно-спортивні товариства, спортивні федерації і 



МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ЗМІСТ, ТЕХНОЛОГІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ 

113 

організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів 

та студентів. 

В архівних фондах містяться численні довідки, звіти, 

доповіді, пояснювальні записки, повідомлення, 

листування, розпорядження, різноманітні протоколи, а 

також установчі документи, клопотання, що стосувались 

організації та діяльності товариств, спілок і об’єднань, що 

діяли на теренах буковинського краю в досліджуваний 

період.   

З опублікованих джерел фактологічну цінність 

становлять статистичні матеріали державного та 

регіонального спрямування. Низка досліджень компактно 

представляє інформацію про населення: його вік, стать, 

віросповідання, зайнятість. Вони дозволяють простежити 

динаміку зростання та якісну класифікацію товариств на 

теренах імперії, проте характеристика таких організацій 

обмежується переліком читалень, вистав і товариських 

зборів, що були проведені за звітній період, а також звітом 

про бесіди, лекції та розгорнуті експозиції освітнього 

змісту. Діяльність тіловиховних спілок кінця ХІХ століття 

відзеркалено в розділі «Санітарної статистики». В них 

робиться висновок, що в межах активної діяльності 

фізкультурних товариств спостерігається зменшення 

кількості звернень до лікарів з приводу простудних 

захворювань та травм [11]. 

На думку дослідника товариського руху Буковини 

С. Осачука, вперше інформація про діяльність громадських 

товариств, їх чисельність, мету і завдання, певні 

досягнення представлено у «Повідомленні та статистиці 

про герцогство Буковина за 1862-1871 рр.» [12]. 

Характерною рисою історіографії австро-угорського 

періоду було ґрунтовне вивчення окремих етносів 

Буковини з використанням етнографічних даних. 

Проаналізувавши стан діяльності різноманітних 

національних фізкультурно-спортивних товариств в 
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країнах Європи і Росії, зокрема сокільських організацій в 

Чехії, визначивши роль національного виховання у процесі 

«створення молодих представників окремого українського 

покоління», автор виокремлює практичні рекомендації 

щодо самоусвідомлення українцями власного «Я». Одним 

із шляхів досягнення цієї мети автор називає «як 

найширше і енергійніше дбати про те, щоб засновувались в 

народі різні спілки, адже громадське почуття розвивають 

ся найбільше в організаціях» і робить висновок про те, що 

тілесне виховання у спільноті «приносить подвійні 

результати: сильне, витривале і здорове покоління, а також 

освічені, патріотично налаштовані представники молоді». 

І саме така молодь є майбутнім для нації [5]. 

Вияв національних почуттів у етносів українських 

земель Австро-Угорської монархії потребував докладного 

тлумачення законів і владних розпоряджень щодо 

організації і управління товариським рухом. Про це 

свідчать випуски різноманітних роз’яснень прав і 

обов’язків членів громад і членів товариств, їх 

фінансування тощо. Автори виокремлювали питання, що 

цікавили спільноту і давали докладні відповіді, 

здебільшого наводячи життєві приклади [9]. 

Саме таким джерелом інформації для нас стали річні 

календарі, що випускало товариство «Руська бесіда». 

Інформаційний розділ календарів містив різноманітну 

інформацію в контексті теми дослідження. Наприклад, 

стаття присвячена краєзнавчій характеристиці 

буковинського регіону, в подробицях проаналізовані 

звичаї різних верств населення, обрядовість та традиції 

українців [7]. 

Ще одним тематичним напрямом «Буковинсько-

руського календаря на 1877» став огляд і аналіз 

регіональних народних ігор, що використовували у 

повсякденному житті буковинці. За свідченням автора 

статті у дітей і молоді були розповсюджені такі ігри як 
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«Лавка», «Лотерея», «Гойдалка», «Млинець», «Жмурки» 

та ін. [7]. 

Доступні для сучасного читача, календарі 1890, 1891 

та 1892 років, головним редактором яких був відомий 

педагог і суспільний діяч Омелян Попович, у кожному з 

випусків значну увагу приділяють всім напрямам 

діяльності товариств регіону. Окремий розділ із назвою 

«Буковинські товариства рускі» систематично і докладно 

аналізує діяльність таких товариств як «Руська бесіда», 

«Руська Рада», «Рускій дом народний» в Чернівцях. Серед 

книг, що входили в перелік обов’язкових для «кожного 

освіченого русина» були: статут товариства «Сокіл», 

збірка «Що треба робити щоби бути здоровим» тощо [1; 2; 

3]. 

Активна суспільна позиція буковинських товариств 

проаналізована і у більш ранніх випусках. В статті «Два 

радосных событія» («часть поучительная и забавная») 

виокремлюється роль таких організацій як «Руська 

Бесіда», «Руська Рада» і «Руська міщанська читальня»  в 

організації важливих для краю заходів, як то святкування 

дня народження цісаря, прибуття Франца Йосифа І в 

столицю регіону тощо. Цікавим в контексті дослідження є 

той факт, що товариства використовували масовий 

характер таких заходів з метою пропаганди товариського 

руху, різних аспектів діяльності новостворених спілок, 

зокрема потреби у різнобічному вихованні дітей та молоді 

Буковини шляхом участі у масових показових виступах 

[3]. 

О. Попович, автор значної кількості статей по 

всебічному вихованню підростаючого покоління, 

визнаючи проблему слабкого забезпечення родин краю 

популярною педагогічною літературою, наголошував що 

педагогічні часописи були спрямовані лише фахівцям, а 

треба більше уваги родині, тому що національне 
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виховання, на думку педагога, повинно починатись в 

родині, а продовжуватись в товариствах [10]. 

Загальною рисою всіх річних календарів, що було 

проаналізовано, стала наявність статей різного об’єму і 

характеру спільною темою яких став здоровий спосіб 

життя. Адже в більшості з вісімнадцяти висловів, які 

зустрічаються у календарях, сформульовані думки, що і в 

наш час є правилами для дітей та молодих людей: «Мені 

скучно, коли я сплю» або «Яка різниця, що робити: вправи 

чи загартування, тільки би бути здоровим» [3]. 

З метою боротьби проти паління редакція календарів 

використовувала такий жанр як казку. Автор визначає 

своєю аудиторією дітей, але додає: « і не тільки» [8]. 

Казкова розповідь переносить нас в королівство, де всі 

жителі палять і знаходять собі виправдання: хтось без 

цигарки не засинає, хтось рахує цю згубну звичку модною. 

Згодом, розповів Омельян Попович, все доросле населення 

казкової країни захворіло невідомою і страшною 

хворобою, а здоровими і активними залишились лише діти. 

Перепробувавши багато ліків і засобів, через певний час 

позитивного результату досягли лише кинувши палити і 

знешкодивши всі запаси тютюну. Автор пропонує зробити 

кожному дорослому читачу власний висновок, а для дітей 

констатує: «Той хто палить, не може бути здоровим, а хто 

не є здоровим, не може жити довго» [8]. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямі. Зроблено висновок про те, що 

регіональна преса, православні літературні джерела, 

періодика кінця ХІХ століття приділяли значну увагу 

різноманітним аспектам суспільного життя, товариського і 

національного рухів. Фізкультурно-спортивна діяльність 

громадських товариств, їх проблеми і успіхи, участь дітей 

та молоді в товариському русі цікавила пересічних 

громадян і знаходила відображення на сторінках більшості 

представників преси і літератури. Багатьма авторами, 
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педагогами, громадськими діячами виокремлено проблему 

зловживання населенням Буковини тютюну і алкоголю, 

представлені шляхи боротьби з ними, один з яких – 

систематична, потужна і різноманітна пропаганда 

здорового способу життя. 
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Abstract Attention, which was paid by newspapers, 

magazines, calendars and periodicals to the problems of 

education of the young generation, is analyzed in the article of 

the author, including physical education, propaganda of 
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healthy way of life, elucidations of harm of alcohol and 

smoking. Some particular articles were devoted the theme of 

activity of public and athletic-sporting organizations herein. 

At the same time, the problems that accompanied the 

physical education of schoolchildren as the main direction of 

the activity of civil society in the second half of the 19th - the 

first third of the XX century, need further thorough study, due 

to a number of topical reasons. First of all, it is a rapid 

decrease in the level of physical health of contemporary 

schoolchildren against their peers, as indicated in the study of 

the historical age; not enough studying in historical and 

pedagogical science experience of practical realization of 

various forms, methods and means of physical education of 

students in the activity of institutions of extracurricular direction. 

Key words: calendars, regulation, society, physical 

education, propaganda. 
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Анотація. У статті визначено та обґрунтовано  

специфічні властивості музичного виконавства. 

Розглядаються комунікативні аспекти концертного 

виступу. Висвітлюється вплив сучасних інформаційних 

технологій на перебіг музично-комунікаційного процесу. 
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Ключові  слова: концертний виступ, музичне 

виконавство, художня комунікація, професійна діяльність 

музиканта, вплив музики, оцінювання, осмислення. 

  

Постановка  проблеми. Еволюція музичного 

мистецтва спричинила стрімке зростання обсягу музичної 

інформації, розмаїття форм подачі музичного матеріалу та 

способів впливу музики на особистість. В умовах 

інформаційно-технологічного розвитку з’являються 

сучасні способи функціонування музичного виконавства. 

Поряд з цим, усталена концертна форма музичного 

мистецтва продовжує існувати, набираючи нових обертів,  

залишаючись затребуваною сучасним суспільством. 

Відомо, що музично-виконавське мистецтво має свої 

специфічні особливості. Сьогодні сучасна наука вивчає 

різноманітні аспекти музичного виконавства, досліджуючи 

закономірності його функціонування. До важливих питань 

музичного виконавського мистецтва вчені-музиканти 

одностайно відносять визначення ролі виконавця у процесі 

відтворення художнього образу, підкреслюючи об’єктивну 

правомірність та необхідність виконавської інтерпретації 

музичного твору. Спростовуючи підходи видатних 

композиторів (М. Равель, І. Стравінський, П. Хіндеміт), які 

заперечували творчий характер виконавського процесу, 

сучасні дослідники обґрунтовують важливе значення 

творчого тлумачення музичного твору виконавцем.  

Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. Різнобічно 

висвітлюючи концертний виступ як культурний феномен, 

вчені розглядають теоретичні аспекти сутності концертної 

діяльності музикантів-виконавців (В. Бєлікова, О. Бодіна, 

Н. Жукова, Н. Жайворонок, В. Москаленко); досліджують 

вплив творчого потенціалу музиканта-виконавця на 

формування виконавської інтерпретації музичного твору 

(О. Берегова, М. Бонфельд, В. Медушевський, 
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Є. Назайкінський, Г. Ципін); всебічно висвітлюють 

особливості становлення виконавської майстерності 

музиканта (М. Давидов, Є. Йоркіна, О. Катрич, Ф. Ліпс). 

Розкриваючи комунікативну природу музично-

виконавської діяльності, сучасні українські вчені-педагоги 

підкреслюють значимість концертного виконавства для 

фахової підготовки майбутнього вчителя музики 

(Т. Жигінас, Н. Мозгальова, О. Олексюк, Г. Падалка, 

Л. Паньків, Є. Проворова, О. Щербініна, О. Щолокова). 

Численність та різнобічність наукових праць доводить 

актуальність означеної проблематики. Проте, актуальним 

залишається вивчення комунікативних аспектів концертно-

виконавської діяльності майбутнього вчителя музики.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні сутності 

концертного виступу як важливої форми художньої 

комунікації, необхідності готовності до художньої 

комунікації у контексті професійної діяльності музиканта. 

Завданнями статті є узагальнення сучасних наукових 

поглядів та підходів стосовно досліджуваної 

проблематики, висвітлення комунікативних аспектів 

концертного виконання, розгляд особливостей концертної 

практики в системі музичної освіти.  

Виклад основного матеріалу. Охоплюючи значні 

часові проміжки, історія розвитку концертного виступу 

вирізняється еволюційним характером, поступовою 

модифікацією форм і видів концертної діяльності. 

Водночас, незмінним та неоціненним залишається вплив 

концертних виступів на формування почуттєво-емоційної 

сфери особистості, надалі зростає вага соціальних функцій 

концертного виконавства. Зародившись у надрах 

стародавньої культури Єгипту, Китаю та Греції, 

концертний виступ, як форма музично-виконавської 

діяльності, з часом дедалі більше набувала професійного 

статусу, а демократизація концертної практики сприяла 
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урізноманітненню комунікаційних процесів між 

виконавцем та аудиторією. 

 У дослідницькій літературі підкреслюється 

неоднозначність змісту поняття концерту. З одного боку, 

концерт є зрозумілим для всіх явищем, з іншого – 

вирізняється мінливістю та різноманітністю. У перекладі з 

латини слово «концерт» означає «змагаюсь». Відомо, що 

певний час (приблизно до ХVI ст.) це слово 

використовувалось переважно для ансамблевої музики. 

Засновником концерту як відкритої форми суспільного 

музикування вважається Дж. Баністер, який у 1672 р. 

організував в Лондоні концерт для жителів міста. Відтак, 

загальновизнаним стало визначення концерту як  

«публічного  виступу артистів за певною, заздалегідь 

складеною програмою» [1, с. 269]. В умовах сучасного 

культурно-мистецького простору концерт перетворюється 

на масовий видовищний захід, який може проводитися на 

різноманітних концертних  майданчиках і збирати  значну 

кількість слухачів. 

Якщо у загальному розумінні концерт прийнято 

вважати однією зі сценічних форм існування музичного 

мистецтва, то в соціальному аспекті – це засіб презентації 

та розповсюдження цінностей художньої культури. З точки 

зору комунікаційного підходу концертний виступ – це 

поширений спосіб безпосереднього спілкування артиста зі 

слухачами.  

Як засіб емоційної комунікації, музичне виконавство 

ґрунтується на складних інтелектуальних та 

психофізіологічних процесах, які відбуваються у процесі 

живого виконання. Діяльність виконавця виступає 

суб’єктивним чинником у системі емоційної комунікації, 

чимало вносячи особистого під час виконання. У такий 

спосіб, обсяг інформації, закладений в нотному тексті 

музичного твору, значно збільшується під час 

виконавської інтерпретації, підґрунтя якої складає 
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виконавське інтонування. Саме інтонаційна природа 

музичного мистецтва зумовлює значимість концертного 

виконавства як засобу живого спілкування з музикою.  

Розуміння інтонації як родової ознаки музичного 

мистецтва пояснює особливу увагу до процесів 

усвідомлення інтонаційного змісту музичного твору. Як 

зазначається в науковій літературі, проникнення в 

інтонаційно-образний світ композитора виступає 

найважливішим аспектом музично-виконавської 

інтерпретації. Осмислення інтонаційної ідеї, формування 

уявлень про художній смисл музики та відображення його 

засобами інтонаційної системи пов’язане «із зануренням в 

інтонаційну суб’єктивність твору, що дозволяє проникнути 

в його внутрішній фабульний світ» [2, с. 157].  

У процесі музично-виконавської інтерпретації на 

основі осягнення композиторського задуму, як наслідок 

творчої роботи музиканта народжується виконавська 

інтонація, що забезпечує ефективність передачі художньої 

інформації шляхом залучення слухача до співпереживання. 

Адже відомо, що усталені інтонації-смисли (інтонація 

плачу, заклику, колискової тощо) спроможні викликати 

адекватну емоційну реакцію навіть у непідготовленого 

пересічного слухача. Таким чином незаперечною виглядає 

думка про те, що  виконавство є «повноцінним видом 

художньої творчості, поряд з діяльністю композитора, 

драматурга» [3, с. 348]. 

Розглядаючи процеси художньої комунікації, вчені 

наголошують на необхідності зворотнього зв’язку. Тільки 

інтелектуально-творчий, емоційний зв’язок митця та 

реципієнта забезпечує здійснення художньої комунікації, у 

процесі якої відбувається передача художньої інформації, 

що втілює певне ставлення до світу, відображає відповідні 

ціннісні орієнтації. 

В умовах концертної діяльності художня комунікація 

починається з процесу творчого відтворення музичного 
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образу (звукового втілення нотного тексту) та наступного 

впливу на слухацьку аудиторію. У такому контексті 

набуває ваги вивчення духовних механізмів, що 

забезпечують творчий процес втілення художнього задуму 

та відтворення музичного твору. Важливим для здійснення 

художньої комунікації є осмислення змісту  музичного 

твору у контексті відповідного історичного процесу, 

певної соціальної реальності, художньої культури та 

суспільної думки. Дієвим чинником поглиблення 

сприйняття музичного твору є звернення до духовного 

світу автора, його світогляду та моральних засад. Саме так 

відбувається духовне привласнення художніх цінностей 

учасниками комунікаційного процесу.  

Важливим механізмом, що визначає успішність 

концертного виконання є рефлексія. Прагнучи правдиво 

відобразити художній образ, виконавець має спрямувати 

свої зусилля на те, щоб слухач пережив ідентичні почуття, 

перейнявся аналогічними переживаннями. «Якщо є 

контакт, якщо публіка слухає з особливим настроєм і 

увагою, − наголошував Г. Коган, – то заради цього 

хочеться віддати все найкраще, що є в тобі; протягом 

однієї-двох хвилин сконцентрувати всі свої знання, усю 

свою роботу, напругу передконцертних днів. Умить – 

повна віддача», [4, с. 222]. Таким чином, у процесі 

художньої комунікації відбувається возз’єднання всіх 

творчих складових – композитора, виконавця та слухача, а 

художні смисли, що виникають у цьому процесі 

спілкування розцінюються як рівноправні.  

Усвідомлення того, що діяльність всіх учасників 

комунікативного процесу націлена на встановлення 

комунікативних зв’язків між ними, дало змогу 

дослідникам визначити міру глибини комунікації, що 

виникає у процесі взаємодії виконавця та слухачів. Так, 

О. Якупов визначає чотири ступені глибини комунікації,  

зокрема: 
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 перший ступінь характеризується тим, що авторська 

форма ініціює створення слухацьких варіантів, проте 

виконавська інтерпретація є непереконливою, а часом і 

викривлює композиторський задум; за таких умов слухач 

не здатний зосередитися на художніх смислах музики – 

відповідно комунікативний процес є неефективним; 

 другий ступінь характеризується тим, що 

виконавська інтерпретація забезпечує відображення 

музичних засобів та авторське трактування їх 

потенціального значення, проте недостатньо їх 

розшифровує; за таких умов комунікативний процес 

певною мірою пожвавлюється,  але формування ставлення 

до авторського задуму залишається цілком на слухачеві; 

 третій ступень характеризується помітною 

активізацією комунікативного процесу завдяки яскравості 

виконавських образів, проте слухач дотримується пасивної 

позиції, привласнюючи інтерпретацію виконавця, видаючи 

її за власне бачення; 

 четвертий ступінь характеризується глибиною 

комунікативного процесу, що ґрунтується на злитті 

виконавської та слухацької інтерпретацій та формуванням 

у слухача власних творчих варіантів тлумачення музичних 

смислів [5]. 

Як бачимо, концертне виконавство є універсальним 

способом спілкування, завдяки якому всі учасники 

художньо-комунікативного процесу мають можливість 

сформувати власну систему цінностей та виявити себе в 

особистісному плані. Водночас, як одна з найважливіших 

форм існування музичного мистецтва, концертна 

діяльність здійснює соціальну функцію і  забезпечує 

зв’язок між надбаннями музичної культури та 

суспільством. Усвідомлюючи значимість концертного 

виконавства для розвитку суспільства, Г. Нейгауз називав 

музиканта-виконавця «інженером душі» наголошуючи, що 

«концертуючий піаніст може й повинен бути 



СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ – Випуск 13 

126 

пропагандистом, як і будь-якій інший художник» [6, 

c. 173].  

 Викликаючи потужний емоційний відгук, музичні 

твори вирізняються багатозначністю смислів. 

Припустимість існування часом протилежних думок з 

приводу певного музичного явища ускладнює процес його 

оцінювання та осмислення як виконавцями, так і 

слухачами. Інший аспект цієї проблеми пов’язаний зі 

звиканням до певного варіанту музично-виконавської 

інтерпретації. Як свідчить історія, подолання 

консерватизму слухацького сприймання є непростою 

справою. «Знаходження нового в музичному виконавстві – 

завдання складне, як ні в жодному з видів мистецтв» [7, 

с. 24]. 

Вся діяльність виконавця, зорієнтована на осягнення 

музичного твору, здійснюється заради слухача. Реальне 

існування музики як естетичного явища ґрунтується на 

свідомості слухача, який сприймає, емоційно переживає та 

оцінює виконуваний твір. Відомо, що концертний виступ 

надає можливість артисту пережити особливі почуття 

натхнення, відкриває шляхи впливу на аудиторію. У цьому 

плані важливим аспектом сценічної поведінки виконавця 

вважається емпатія. Ю. Цагареллі зазначає, що 

необхідність емпатії пов’язана з комунікативними 

функціями артиста відносно до публіки та партнерів, а 

також  суттєву роль у діяльності музиканта-виконавця 

відіграє емпатія по відношенню до композитора. 

Дослідник підкреслює значимість епатії по відношенню до 

слухачів, оскільки саме це значною мірою забезпечує 

контакт виконавця зі слухачами [8, с. 159].   

Як показує попередній аналіз, концертний виступ є 

метою й кульмінаційним моментом музично-виконавської 

діяльності, що передбачає активізацію творчих сил 

виконавця, використання музично-теоретичних знань, 

практичних умінь та навичок. У професійній діяльності 
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вчителя музики, що вважається найбільш інтегрованою й 

складною, концертні виступи є важливим компонентом 

фахової підготовки, результатом цілісної системи 

навчання, спрямованої на виховання музичного мислення, 

формування артистичних якостей, засвоєння виконавських 

прийомів, набуття досвіду розуміння та ставлення до 

музичного мистецтва. Сьогодні в закладах музичної освіти 

різного рівня існує усталена форма звітності у вигляді 

обов’язкових концертних виступів, що затверджена 

навчальними планами та програмами. Поряд з цим, 

існують альтернативні форми концертної діяльності, що 

дозволяють майбутнім фахівцям набувати досвіду 

художньої комунікації. До них віднесемо музично-

просвітницькі концертні заходи, сольні та тематичні 

концерти, лекції-концерти, конкурсні змагання, 

педагогічну практику тощо. Численність форм та 

різновидів концертної практики дозволить музиканту-

виконавцю впродовж навчання опанувати різноманітний 

виконавський репертуар, що стане підґрунтям для 

подальшої професійної діяльності. 

Кардинальні зміни в структурі музично-

комунікаційного процесу пов’язані з виникненням нових 

засобів трансляції художнього змісту – on-line концерти, 

аудіо-записи, відео-трансляції тощо. Виникнення 

віртуального комунікативного простору, вдосконалення 

електронних технологій поставили нові завдання перед 

музичною освітою, вимагаючи коректив щодо процесу 

виконавської підготовки музиканта-педагога. 

Відповідаючи вимогам часу, виконавець має враховувати 

сучасні засоби трансляції художнього змісту, опановувати 

нові форми комунікації зі слухачем.  

Висновки і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямі. Узагальнення результатів аналізу 

досліджуваної проблеми дозволяє зробити наступні 

висновки: інтонаційна природа музичного мистецтва 
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зумовлює значимість концертного виконавства як засобу 

живого спілкування з музикою; ґрунтуючись на осягненні 

композиторського задуму, музично-виконавська 

інтерпретація забезпечує ефективність передачі художньої 

інформації шляхом залучення слухача до співпереживання; 

важливим чинником встановлення контакту виконавця зі 

слухачем є емпатія; концертне виконавство є 

універсальним способом художньо-комунікативного 

процесу, що надає можливість сформувати власну систему 

особистісних цінностей. Залишаючись важливою формою 

художньої комунікації, концертне виконання всебічно 

сприяє духовному вдосконаленню суспільства, 

утвердженню його гуманістичних цінностей, зберігаючи 

широкі контакти з різними верствами населення. 

Перебуваючи під впливом соціальних та технологічних 

факторів, концертне виконавство потребує подальшого 

вивчення, зокрема в плані розробки нових форм та 

методичного забезпечення. 
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ZHOU GAYAN'S. CONCERT PERFORMANCE AS  

A FORM OF ARTISTIC COMMUNICATION 

 

Abstract. It is proved that music occupies a special place 

in the arts system. Among other arts, music is distinguished by 

its specific properties. The indirect and procedural character 

of musical art caused particular attention to the problems of 

performing. The traditional form of musical and performing 

arts is a concert performance, the demand of which not only is 

preserved, but continues to grow.  

Today, the interest in concert performances is of 

particular relevance. It is seen as the most active form of 

expression in art. In the conditions of technological 

development there are modern ways of musical performances 

functioning and the new means of artistic content translation: 

on-line concerts, audio recordings, video broadcasting, etc.  

The evolution of the forms and contents of concert 

performances requires a systematic renewal of the research 

methods of this artistic phenomenon, the search for innovative 

approaches to understanding its essence, its functional purpose 

and significance in the modern artistic environment. 

Consideration of a concert performance as a way of 

disseminating the values of artistic culture and a means of 

direct communication between the artist and listeners 

actualizes the communicative functions of concert 

performances. 

The beginning of concert activity refers to the ancient 

times. When concert practice acquired a professional status 

and a democratic character, there was a diversification of 

communication processes between the performer and the 

audience. As a means of emotional communication, the musical 

performance is based on complex intellectual and psycho-

physiological processes that take place in the process of live 

performance.  
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The significance of concert performances as a means of 

live communication with music is enhanced by the into national 

nature of musical art. On the basis of the composer's 

conception comprehension and as a result of the musician 

creative work, a performing intonation is born. This ensures 

the efficiency of artistic information transmission by attracting 

the listener to empathy. The determining component of artistic 

communication is the feedback. It is proved that only the 

intellectual-creative, emotional connection between the artist 

and the recipient ensures the implementation of artistic 

communication. Under such conditions, the transmission of 

artistic information takes place, which embodies a certain 

attitude towards the world and reflects the relevant value 

orientations. Reflection is the important mechanism that 

determines the success of a concert performance. Creating a 

true artistic image will help to listeners to experience identical 

feelings, to feel similar emotions. 

The comprehension of the musical work content in the 

context of the relevant historical process, a certain social 

reality and artistic culture is Important for the implementation 

of artistic communication. An appeal to the spiritual world of 

the author, his outlook and moral principles accelerates and 

deepens the process of spiritual appropriation of artistic values 

by the participants of the communication process. It is 

recognized that in the process of artistic communication, all 

creative components – the composer, the performer and the 

listener – are reunited, and the artistic meanings that arise in 

this process of communication are regarded as equal.  

The real existence of music as an aesthetic phenomenon is 

based on the consciousness of the listener who perceives, 

emotionally experiences and evaluates the work performed. All 

the activities of the artist, oriented to the comprehension of the 

musical work, are carried out for the sake of the listener. The 

ability of an artist-performer to survive a special sense of 

inspiration opens the way to influence on the audience. In this 
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regard, an important aspect of the stage behavior of the 

performer is empathy.  

In the professional activity of the music teacher, concert 

performances are an important component of professional 

training. This implies the education of musical thinking, the 

formation of artistic qualities, the mastering of performing 

techniques, gaining experience in understanding and attitude 

to musical art. 

As one of the main forms of the musical art existence, 

concert activity carries out a social function and provides a 

relation between the assets of musical culture and society. 



МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ЗМІСТ, ТЕХНОЛОГІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ 

133 

 

РОЗДІЛ ІІІ.  

 

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ МИСТЕЦЬКОЇ 

ОСВІТИ 
УДК 377:742 

 

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-

КОНСТРУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

МИСТЕЦЬКИХ КОЛЕДЖІВ 

 

Ірина Блінова,  

викладач коледжу мистецтв та дизайну  

Київського національного університету  

технологій та дизайну, м. Київ 

ORCID : 0000-0001-8203-8421 

e-mail: bio.painting@gmail.com 

 

Анотація. У статті розглядається питання 

доцільності впровадження дисциплін напряму «Технології» 

у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації. На 

прикладі результатів практичних занять аналізується 

їхня ефективність та роль у якісній підготовці молодших 

спеціалістів у галузі дизайну. 

Ключові  слова: дизайн, технології, викладання, 

практика, творчість, формоутворення.  
 

Постановка  проблеми. Викладання дисциплін 

«Основи дизайну» та «Художня обробка матеріалів» в 

перший рік навчання на базі 10-го класу ґрунтується на 

усвідомленні необхідності якісного формування у 

студентів сприйняття основних понять «дизайн», «форма», 

«конструкція», «композиція», розвитку просторового 

сприйняття при формоутворенні предметів, які мають 

художній образ.  
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Представлено результати впровадження нових 
профільних предметів на першому курсі спеціальності 
«Дизайн» з метою активного формування художньо-

конструктивного мислення та підвищення якості 
підготовки студентів. 

Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. 

Мистецтвознавчі, естетико-технічні та дидактичні підстави 
введення в навчальний процес елементів художнього 

конструювання і технічної естетики висвітлено в роботах 
Є. Антоновича [1], О. Гервас [2;3], Ю. Катханової, 
Б. Нешумова, Л. Оршанського [5], В. Тименко [7], 

В. Титаренко [8] тощо. 
Зокрема, В. Тименко висловив тезу, що «педагогічна 

технологія «дизайн-освіта» започатковується на основі 

синтезу мистецтва та технологій… Обидва поняття 
означають «майстерність». Ми розрізняємо майстерність 
проектування і майстерність конструювання-моделювання-

макетування з матеріалів. Майстерність проектування 
забезпечується проектувальними технологіями, а 
майстерність виготовлення з матеріалів – виробничими 

технологіями» [7, с. 293]. 
Потрібно констатувати той факт, що матеріальна та 

методична база у профільних навчальних закладах не 

відповідає виробничим аспектам спеціальності, 
забезпечуючи лише навчання в проектувальному 
(теоретичному) аспекті. 

Таким чином, актуальність даної проблеми для 
дизайнерської освіти, недостатній рівень її дослідження 
педагогічною наукою та практикою, необхідність 

подальшого дослідження  даної проблеми зумовили вибір 
теми статті, що полягає в обґрунтуванні доцільності 
впровадження профільних предметів на перших курсах 

вищих навчальних закладів І-ІІ ступенів акредитації, 
їхнього якісного методичного та матеріального 
забезпечення. 
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Формулювання мети статті. Дисципліни «Художня 

обробка матеріалів» та «Основи дизайну» вперше 

впроваджено в навчальний план за напрямом підготовки 

«Дизайн» в Коледжі мистецтв та дизайну КНУТД.  

Дизайн є досить багатогранною спеціальністю, яка 

працює не тільки з образами, але й з формою, 

конструкцією, функцією. Об’єкт, що створює дизайнер, з 

одного боку, повинен відповідати естетичним вимогам, а з 

іншого – функціональному призначенню. Вже на рівні 

пошуку образу дизайнер повинен знати особливості 

технологічного процесу, оскільки специфіка технології 

здійснює вплив на характер художнього втілення об’єкту 

предметного дизайну.  

Таким чином, предмет «Художня обробка матеріалів» 

стає важливою початковою ланкою в низці предметів, які 

слідують за ним у системі підготовки майбутнього 

молодшого спеціаліста, а саме: Композиційна організація 

форми, Макетування та робота в матеріалі, Основи 

формоутворення та конструювання. А предмет «Основи 

дизайну» дає необхідну базу для подальшого вивчення 

предметів «Основи композиції» та «Композиційна 

організація форми», і паралельно з ними – «Живопис» та 

«Рисунок».  

В статті обговорюються особливості дизайн-

діяльності, її відмінність від інженерної та художньої сфер. 

Основні методи роботи з матеріалами набувають як 

теоретичного, так і прикладного змісту. 

Введення профільних предметів на першому курсі 

надзвичайно ефективно впливає на динаміку формування 

теоретичних знань та практичних навичок. 

Ця ефективність ілюструється зокрема результатами 

практичних занять з художньої обробки деревини у 

поєднанні з базовими та специфічними принципами 

конструювання об’єктів предметного дизайну. 
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Виклад основного матеріалу. Профільними 

підрозділами Міністерства освіти розроблено навчально-

методичні комплекси «Основи дизайну» та «Художня 

обробка матеріалів» (програма, практичні роботи, творчі 

завдання), які впроваджено в шкільний курс 10-11 класів. 

В шкільному середовищі на практиці функції викладача 

технологій виконує вчитель трудового навчання за 

наявності певної матеріально-технічної бази та 

устаткування в кожному окремо взятому навчальному 

закладі. 

Разом з цим, в сучасному світі визначальну роль в 

розвитку цивілізації відіграє вміння оперувати 

інформацією. Всі людські можливості, які пов’язані з 

отриманням, зберіганням, перетворенням, передачею та 

використанням інформації, – невід’ємні технологічні 

знання та вміння: вміння шукати, виділяти і добувати 

інформацію із широкого потоку, вміння виражати свої 

думки, вміння самостійно працювати, індивідуально і в 

колективі. Студента необхідно навчати комплексу знань і 

вмінь, які роблять життя людини різнобічною, 

повноцінною. Це традиційно народні ремесла, сучасне 

виробництво, інформатизація, автоматизація тощо. 

Історично дизайн склався як прикладна діяльність, яка 

істотно відрізняється від суто художньої (мистецтва), 

незважаючи на те, що витоки дизайну серед іншого лежать 

і в мистецтві. Призначення дизайну – в естетизації 

людського середовища, при цьому естетика побуту 

безпосередньо пов’язана з функціональністю і 

ефективністю предметів і самого оточення. Це означає, що 

дизайнер є художником лишу в другу чергу. В першу 

чергу, він конструктор, навіть в якомусь сенсі інженер, в 

завдання якого входить створення матеріальних предметів, 

на відміну від художника, який в першу чергу створює 

художні образи. 
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До основних складових сучасного дизайну варто 

віднести дизайн середовища, графічний дизайн, 

промисловий дизайн, художній розпис, художнє ткацтво, 

художня вишивка, художня обробка дерева, художня 

обробка металу, художня кераміка тощо. 

Таким чином, студент-дизайнер в процесі здобуття 

своєї професії потребує освоєння цілої низки прикладних 

навичок роботи з різноманітними матеріалами та способів 

формування реальних предметів та середовища.  

В чому відмінність інженерного рішення чи 

художнього твору від дизайнерської розробки?  

В основі будь-якої творчої діяльності лежить ідея і її 

реалізація. В основі дизайнерської діяльності – 

знаходження оптимального способу реалізації. Дизайн 

«об’єднує художньо-предметну творчість і науково 

обґрунтовану інженерно-технологічну практику в галузі 

промислово виробництва» [5, с. 39]. Ці аспекти легко 

поєднувались, наприклад, в епоху Відродження, оскільки в 

той час характерною особливістю являвся органічний 

зв’язок технічної творчості з художньою. 

Також важливе місце у роботі дизайнера займає 

композиція – наука про систему логічних закономірностей 

художньої творчості. «Основи дизайну» передують 

«Основам композиції» у процесі формування творчого 

мислення студентів, що передбачає послідовний розгляд 

основних питань теорії композиції. Вивчення основ 

композиції в профільній підготовці сприяє розкриттю 

творчих здібностей дизайнера-початківця; надає 

можливість збагнути багатство засобів виразності в 

мистецтві в цілому та дизайні зокрема. 

Серед категорій композиції виділяється тектоніка – 

функція твору, що сприймається у відповідному відчутті 

міцності, ваги, через організацію матеріалу, конструкції 

форми, кольору, освітлення та інших засобів виразності. 
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Одним із найбільш цікавих прийомів досягнення 

виразності форми є використання фактури матеріалу. 

«Знання властивостей матеріалів, особливо естетичних, 

значно підсилює виразність твору. Майбутній дизайнер 

повинен знати декоративні властивості матеріалів, вміти 

гармонійно сполучати їх так, щоб кожен з них отримав 

якомога більшу художню виразність» [6, с. 150-151]. 

Особлива доцільність впровадження «Художньої 

обробки матеріалів» зокрема для дизайну інтер’єру. 

Технологічна складова вивчається спочатку, дизайнерсько-

художня – потім. «Це пояснюється особливостями 

дизайну інтер’єру: хоча він і є різновидом художнього 

дизайну взагалі , але вимагає від дизайнера дотримання 

певних стратегій і обмежень, які неможливо усвідомити, 

не розуміючи технологічної складової» [2, с. 76]. 

Особливо ефективними стали практичні заняття по 

вивченню декоративних властивостей деревини 

студентами спеціалізації «Дизайн інтер’єру» у галузі 

деревообробки при проектуванні та виготовленні виробів з 

деревини. 

Колір, текстура та фактура поверхні деревини – 

головні художні засоби, які використовуються при 

виготовленні меблів, різноманітних виробів із деревини та 

обробці інтер’єрів приміщень різного призначення. 

Колір і обробка в процесі художнього конструювання – 

поняття близькі, вони визначають характер поверхневої 

обробки виробів з декоративно-художніми й технічними 

цілями [3, с. 85]. У процесі декоративної обробки меблі 

одержують свій остаточний варіант естетичного 

вираження, тобто кольорове рішення є завершальним 

етапом художнього конструювання. 

Основа побудови кольорових гармоній – виявлення 

домінуючого кольору, що відіграє основну роль в 

композиції по забезпеченню кольорової рівноваги. Для її 
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забезпечення найбільш насичені кольори повинні займати 

меншу площу, а менш насичені – більшу.  

Текстура визначається характером анатомічної буди 

деревини. Фактура, обумовлена будовою поверхні 

матеріалу, тобто величиною й характером нерівностей, 

тісно пов’язана з відбиваючою здатністю. По ступеню 

відбиття розрізняють глянцеві, матові, напівглянцеві та 

напівматові. Враховуючи здатність кольору збільшувати 

або полегшувати вагу конструкції, можна виявити 

тектоніку предмета. 

Все це передбачає досить значний об’єм ручної праці. 

Адже в часи тотальної комп’ютеризації та віртуалізації 

середовища молода людина, тим не менш, повинна 

розуміти, що реальний світ створюється з реальних 

матеріалів, реальними, часто складними інструментами, 

які потребують особливої вправності, – а не друкується на 

3D-принтері. Та навіть в останньому випадку дизайнер має 

мати досвід роботи з реальними предметами та 

середовищем, щоб ефективно використовувати потенціал 

3D-друку.  

Колись Вальтер Гропіус у своєму Маніфесті виклав 

основні цілі і напрями діяльності художньої школи 

Баухауз: «…художник – це ремісник більш високого класу. 

Без ручної праці не може обійтись жоден художник. Для 

нього це джерело творчих сил» [4, с. 8]. 

В історії дизайну був унікальний за своїм впливом і 

масштабом педагогічний досвід розвитку та формування 

конструкторсько-дизайнерського мислення – форкурс 

Йоганнеса Іттена в Баухаузі. Сьогодні його основні 

завдання і методи сприймаються як щось звично 

обов’язкове: 

 розкриття творчих сил; 

 заняття з різноманітними матеріалами і текстурами; 

 знайомство з основами художньої композиції. 
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Заняття з матеріалами і текстурами давали можливість 

визначитися з яким матеріалом більш за все подобається 

працювати. Це допомагало визначитися з майбутньою 

спеціалізацією. Без засвоєння основних принципів 

художньої композиції неможливо стати професіоналом. І, 

звичайно, розкриття творчих сил дає можливість виявити 

свою індивідуальність, виробити авторський почерк. 

Особливо цікавим завданням для першокурсників 

Коледжу мистецтв та дизайну КНУТД стали абстрактно-

геометричні об’ємні композиції з деревини на основі 

кубічних форм, які відзначалися ретельною 

композиційною побудовою. Правильна розстановка 

акцентних точок, домінант, ритмічних поєднань елементів 

композиції посилюють її виразність. Деякі студенти 

зафарбовували площини, щоб зрозуміти, яким чином 

включення кольору впливає на посилення чи послаблення 

пластичного впливу.  

Виконання даного завдання включало в себе кілька 

послідовних етапів. 

Спершу студенти вивчали необхідний теоретичний 

обсяг знань про деревину, її види, властивості, 

застосування, способи обробітку різними інструментами та 

матеріалами. Пропонувалося виконати графічним 

способом певну кількість малюнків різних деревних 

текстур, визначити як може змінитися колір поверхні 

залежно від того, яким засобом її буде оброблено. 

Наступним етапом було створення ескізів до 

майбутньої об’ємної композиції. Тут вже застосовувалися 

знання з «Основ дизайну», які містять в собі обов’язкові 

навички побудови фронтальної та кутової перспективи, 

гармонійного поєднання елементів, комбінаторики та 

тектоніки, визначення композиційних акцентів, 

забезпечення рівноваги та чіткого уявлення майбутньої 

об’ємної композиції з усіх сторін. 
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Далі починався безпосередньо ремісничий етап: пошук 

частин деревини, встановлення її необхідного обсягу, 

«розкрій» на частини і блоки. Саме на цьому етапі у 

багатьох студентів виникають труднощі з охайним та 

ретельним виконанням заготовок – деталей майбутньої 

композиції. Подолання цих труднощів, усвідомлення 

необхідності чітко і акуратно проводити всі маніпуляції з 

інструментами, правил обережного з ними поводження під 

наглядом викладача – все це є потужним виховним 

аспектом в навчальному процесі і орієнтує студента на 

початок формування власної майстерності у виготовленні 

об’єктів предметного дизайну. 

Наступний етап – не менш цікавий – підбір та 

з’єднання підготовлених деталей та елементів. Саме тут 

починає активізуватися конструктивне мислення: яким 

способом, за допомогою яких засобів та методів можна 

найякісніше поєднати між собою усі структурні елементи 

так, щоб реальна їхня комбінація співпадала із задуманою 

на папері. Крім того, на даному етапі в комбінаторику 

«втручається» текстура поверхонь дерев’яних деталей. 

Їхній малюнок також може вносити корективи у задумане. 

В такому випадку студент повинен мати у запасі кілька 

запасних подібних деталей, щоб як камінчик можна було 

підібрати найбільш підходящу. 

Поверхня деталей повинна бути ретельно 

пошліфована, позбавлена гострих ворсинок та значних 

нерівностей. Лише після того їх можна з’єднувати. 

Способів з’єднання деталей також може бути декілька. 

За допомогою швидко застигаючих клеїв, цвяхів, скоб 

можна з’єднати навіть досить складні елементи. Порядок 

їх з’єднання студент також повинен продумати завчасно.  

Останній етап – художня обробка поверхонь і площин 

композиції. Але тут можливі два варіанти: колористичне 

вирішення до з’єднання або після нього – залежно від 

авторського задуму. Тут важливого значення набуває 
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поняття варіативності – здатності студента вносити 

корективи в ході кінцевого виконання завдання. 

 

      
 

 
 

Рис. 1. Роботи студентів з практичного завдання: 

Об’ємна композиція на основі кубічних форм 
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У більшості випадків кінцевий результат може не 
співпасти з первинним задумом. І тоді студент має 
проявляти гнучке мислення, підбираючи кілька комбінацій 
з кольором, текстурою, додаванням чи відніманням деяких 
деталей. Знання властивостей кольору, тону, типів 
кольорових гармоній, які студенти отримують на перших 
лекційних заняттях з «Основ дизайну», в цьому завданні 
слугують цінним орієнтиром для знаходження 
оптимального художнього вирішення. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 

Проблема конструювання картини, виробу чи предмету 
дизайну починає вирішуватися студентами вже на етапі 
попередніх ескізів до них. Це дає змогу визначити їх 
оптимальний формат і перейти від ескізу до 
конструктивної побудови композиції [4, с. 65]. Засвоєння 
основних елементів дизайну, таких як точка, лінія, колір, 
простір, форма, фігура, починається з перших занять з 
«Основ дизайну». Там же доречно давати перші основні 
поняття ескізу, технічного рисунку та креслення, пояснити 
основні відмінності між ними. Все це разом дає першу базу 
для формування об’ємно-просторового та конструктивного 
мислення, та логічно перейти на наступні ланки освоєння 
роботи з більш складними формами. 

Таким чином, наявність теоретичних та практичних 
предметів з напряму «Технології» у програмі першого року 
навчання студентів на базі 9-го класу безпосередньо і 
якісно впливає на рівень підготовки, допомагає формувати 
тверду основу для високомайстерного втілення 
дизайнерських задумів студентів, виховує в них активну 
трудову та творчу позицію. 
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INTELLIGENCE OF STUDENTS OF MUSICAL 
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Annotation. The article discusses the feasibility of 

implementation the disciplines of "Technology" in universities 

I-II degrees of accreditation. Using the results of practical 
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exercises as an example, their effectiveness and role in the 

quality training of junior specialists in the field of design are 

analyzed. 

Key words: design, technology, training, practice, 

creativity, shape process. 
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Анотація У статті розкриваються принципи, 

дотримання яких у процесі фортепіанного навчання 

сприятиме ефективному формуванню художньої емпатії 

студентів. До основних віднесено: принцип 

аксіологічності, принцип емоційності, принцип 

полікультурності, принцип суб’єктності і принцип 

інтерактивності. 

Ключові  слова: художня емпатія, принципи 

формування, фортепіанне навчання, майбутній учитель 

музичного мистецтва. 
 

Постановка проблеми. Художня емпатія – одне із 

засадничих понять педагогіки мистецтва. Від визначення  

провідних підходів до її формування залежить успішність 

мистецького розвитку особистості, її здатність до 
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глибокого переживання змістових основ художніх образів, 

спроможність до виразного відтворення в інтерпретації 

емоційної сутності музики різних композиторів. 

Особливого значення набуває формування художньої 

емпатії у майбутніх педагогів, тих хто покликаний у 

процесі професійної діяльності заохотити учнів до 

високого мистецтва, спонукати їх до якнайглибшого 

переживання його образного змісту. Отже, формування 

емпатії становить одну із важливих проблем 

удосконалення музичної і педагогічної підготовки 

майбутніх учителів мистецтва. 

Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми.  Проблема 

формування художньої емпатії, на жаль, не стала до цього 

часу спеціальним предметом розгляду вчених. Проте, в 

науковій літературі знаходимо продуктивні розвідки щодо  

емпатії як психологічної категорії. Дослідники (К.Роджерс, 

Л. Бочкарьов, Ю. Цагареллі та ін.)  визначають емпатію як 

здатність до глибокого і щирого співпереживання однієї 

людини іншій. Крім того, у галузі мистецтвознавства 

(Г.Ципін, В.Медушевський та ін.) достатньо широко 

розроблено питання змістового наповнення художніх 

образів музичного мистецтва, окреслено підходи до 

створення інтерпретації музики як творчого процесу, 

складовою якого є яскравий емоційний відгук, посилена 

емоційна реакція виконавця на зміст художніх образів.  

Педагогіка мистецтва (Шацька В. М., Падалка Г. М., 

Яконюк В.Л.) зосереджує зусилля переважно на проблемах 

сутності  музичного сприймання і його розвитку у процесі 

навчання учнівської молоді, формування у школярів і 

студентів умінь музичної інтерпретації та творчого 

самовираження у мистецькій діяльності.  

Зазначені наукові надбання сучасної психології, 

мистецтвознавства та педагогіки мистецтва склали 

фундамент для визначення провідних теоретичних позицій 
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у формування художньої емпатії майбутніх учителів 

музики. 

Мета статті полягає у висвітленні провідних 

принципів формування художньої емпатії студентів у 

процесі фортепіанного навчання в педагогічних закладах 

вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Концептуальною 

основою формування художньої емпатії майбутніх 

учителів музики у процесі фортепіанного навчання 

виступають розроблені і обґрунтовані  у процесі 

дослідження принципи аксіологічності, інтерактивності, 

полікультурності, суб’єктності, емоційності. Означені 

принципи охоплюють весь простір фортепіанного 

навчання студентів, доповнюють один одного, підсилюють 

дію кожного. Реалізація одного з принципів  з 

необхідністю активізує  дію інших, а недооцінка одного з 

принципів призводить до зниження ефективності дії 

інших. Системність застосування означених принципів 

зумовлено цілісністю процесу формування художньої 

емпатії на професійно-художньому і професійно-

педагогічному рівнях. Підкреслимо при цьому, що 

традиційні принципи системності, послідовності, міцності 

навчання, взаємозв’язку колективних та індивідуальних 

форм роботи тощо, опрацьовані великими педагогами 

минулого, не втрачають свого значення, ніяким чином не 

заперечуються. Навпаки, їхня дія враховується як 

необхідне тло, на якому «спрацьовують» визначені у 

процесі нашого дослідження принципи. 

Розглянемо їх послідовно. 

Принцип аксіологічності передбачає орієнтацію 

навчального процесу у класі фортепіано на формування у 

студентів здатності до усвідомлення, переживання, 

прийняття ціннісних смислів  художнього твору, до  їх 

трансляції в учнівському середовищі на основі образно-

резонансного співпереживання з учнями, до 
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рефлексивного способу опрацювання художньої 

інформації. 

В епоху соціальних змін, пошуків у мистецькому 

розвитку, які спричиняють виникнення нових мистецьких 

стилів, жанрів, проблема цінностей постає як одна із 

найфундаментальніших. Плюралізм підходів до 

інтерпретації художніх образів актуалізує необхідність 

розкриття ціннісних основ емпатійного ставлення 

майбутніх педагогів до музики. 

Принцип аксіологічності в художньому вихованні має 

своїм джерелом філософське вчення про природу 

цінностей, їх значення у розвитку мистецтва. Важливо 

з’ясувати, як цінності функціонують в реальності, як вони 

пов’язані між собою, як суспільні цінності взаємодіють із 

культурними факторами.  

Філософське тлумачення цінностей знаходимо ще у 

представників наукової думки Стародавнього Китаю (Мо-

Цзи). Саме звідти виходить твердження щодо 

взаємозалежності художніх цінностей зі світом духовності 

людини. Гуманістичний підхід до трактовки цінностей 

мистецтва виявляється у проголошенні ідеалів людства – 

Добра, Істини, Справедливості, Краси – як мети художньо-

образного відтворення світу. Мистецтво, розкриваючи в 

художніх образах найвищі духовні цінності людства, 

даючи їм опосередковану оцінку, сприяє формуванню 

життєвих орієнтирів людини, створює можливості для 

емпатійного переживання високоморальних, світоглядних, 

поведінкових взірців. 

Впровадження принципу аксіологічності у навчальний 

процес створює основу для глибокого переживання 

студентами образів, вираженого в них змісту з 

оцінювальних позицій.  

Крім того, художньо-ціннісний саморозвиток 

майбутніх учителів музики може продуктивно відбуватись 

у полі художньо-ціннісного ставлення і до інших суб'єктів 
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навчального процесу, зокрема його учнів. Такий підхід 

актуалізує необхідність формування у студентів установки 

на художній розвиток дітей як на мету професійної 

майбутньої діяльності; установку на художнє 

взаєморозуміння з учнями; прагнення до спільного з ними 

художнього зростання; готовність до діалогічної 

художньо-творчої співпраці з учнями.  

Принцип полікультурності  означає спрямування 

навчального процесу на широке осягнення студентами 

мистецьких надбань, при якому забезпечується 

національна ідентичність художньої оцінки і водночас 

відкритість до сприймання, глибокого усвідомлення і 

переживання художніх цінностей  різних народів. Принцип 

полікультурності передбачає спонукання студентів у 

процесі формування художньої емпатії до опанування 

традиціями рідної культури як невід’ємної  складової 

світового художнього простору, збереження національної 

мистецької ідентичности і прагнення до художнього 

пізнання мистецтва народів світу. При цьому треба 

зважати на те, що уявлення щодо цінностей і мистецьких 

норм однієї культури не можна застосовувати для 

охарактеризування інших культур.  

Критичне оцінювання має спиратись на базові 

цінності, такі як гуманізм, єдність художнього змісту і 

форми, глибина образного відтворення світу. Принцип 

полікультурності зорієнтовано на відтворення у 

навчальному процесі кращих зразків і національного, і 

світового мистецтва. 

Загалом, принцип полікультурності, застосовуваний у 

формуванні художньої емпатії студентів, сприяє 

поступовому розкриттю прихованої своєрідності, 

оригінальності образного змісту твору. Приймання, 

поділяння художніх цінностей інших народів, а не тільки 

свого, національного мистецтва не означає естетичної 

всеядності, нівелювання естетичної оцінювальної 
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діяльності. Прихильне ставлення до  широти художнього 

пізнання не має применшувати оцінювальну активність 

студентів, намагання розібратись у художніх достоїнствах, 

перевагах і вадах мистецьких творів. Майбутній педагог, 

вихований в системі полікультурних цінностей, буде 

уважно ставитись до національного виховання учнів, а 

також до формування їх свідомості в контексті 

толерантного ставлення, прийняття і поділяння цінностей 

мистецтва різних народів. 

Принцип емоційності означає  цілеспрямоване 

забезпечення інтенсивності переживання студентами 

образного змісту музичного твору, співвіднесення його із 

власним внутрішнім станом, а також активізації здатності  

майбутніх учителів до емоційної регуляції процесу 

музичного сприймання школярів. 

 Принцип емоційності реалізується через: 

 моделювання емоціогенних ситуацій художнього 

пізнання, 

 актуалізації емоціогенних компонентів музичного 

матеріалу,  

 розширення у студентів досвіду емоційного охоплення 

змісту образів, переживання творів мистецтва тощо. 

–  опанування умінь активізації емоційного 

сприймання учнів. 

Принцип суб’єктності передбачає таке спрямування 

навчального процесу, при якому максимально 

забезпечується право студента на самобутність і 

самоцінність естетичної оцінки, активізується 

індивідуальність, самостійність, здатність студентів до 

самодетермінації свого ставлення до художніх цінностей, 

підтримується вияв ініціативи до своєрідності, 

оригінальності тлумачення змісту мистецьких творів. 

Питання забезпечення суб’єктності навчання стали 

нині предметом досліджень в галузі педагогіки, психології, 

філософії. Вчені загострюють увагу на суб’єктності як 
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якісній характеристиці особистості, взаємодія якої зі 

світом зумовлює її власний діяльнісний розвиток.  

Висуваючи принцип суб’єктності, закцентуємо увагу 

на потребі активізації рефлексивного мислення студентів, 

спонукання їх до усвідомленого планування стратегії 

власного саморозвитку. Згідно принципу суб’єктності 

формування художньої емпатії має спиратись на 

активізацію самостійності, спонукання  майбутніх 

педагогів до усвідомленої саморегуляції художньої 

діяльності. Важливо, щоб викладач у класі фортепіано 

сприймав кожного студента як неповторну 

індивідуальність зі своєрідними естетичними ідеалами і 

смаками, художнім досвідом, мистецькою компетентністю. 

Завдання фортепіанної підготовки студента має 

передбачати також визначення його художнього саморуху, 

розвитку музичної самосвідомості.  

Характер взаємодії викладача і студента як суб’єктів 

навчального процесу визначається передусім мистецьким 

взаємозбагаченням. При суб’єкт-суб’єктних стосунках не 

тільки студент, а й викладач розширює можливості свого 

художнього сприймання, творчого самовираження, 

набуттям умінь адекватної оцінки художніх творів.  

Принцип інтерактивності передбачає таку 

організацію художньо-пізнавальної діяльності, при якій 

суб’єкти навчального процесу взаємодіють між собою, 

обмінюються враженнями щодо музичних явищ, 

художніми оцінками, досвідом сприймання мистецтва. 

Навчальний процес спрямовується на активізацію обміну 

думками між студентами, між викладачем і студентами. 

Згідно принципу інтерактивності активність викладача не 

має домінувати над активністю студентів. Навпаки - 

завданням педагога стає стимулювання студентів до 

виявлення самостійності, ініціативи у діалоговому 

спілкуванні, до власного критичного ставлення, до 

висловлювання власних оцінок художніх явищ, порівняння 
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альтернативних думок, до комунікативного сприймання 

художніх образів. Студент стає повноправним учасником 

навчальної взаємодії.  

Застосування принципу інтерактивності сприяє 

формуванню інтересу студентів до самостійного осягнення 

мистецтва, стимулює ефективність навчання. Згідно 

принципу інтерактивності виключається домінування 

будь-якого учасника навчального процесу, художні 

завдання виконуються спільно, у процесі художньої 

взаємодії. 

У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що 

проблема формування художньої емпатії майбутніх 

вчителів є актуальною через недостатню наукову розробку 

і практичне значення.  Від вирішення її залежить якість 

підготовки студентів педагогічних університетів 

мистецьких факультетів до професійної діяльності. Серед 

принципових засад, що створюють теоретичну основу 

формування художньої емпатії у процесі фортепіанного 

навчання студентів, виокремлено ті, що системно 

охоплюють сутність і зміст мистецького розвитку 

студентів у його динамічному становленні. 

Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок з напряму. Принципами, від дотримання яких 

залежить ефективність формування художньої емпатії 

майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі 

фортепіанного навчання, визначено такі: аксіологічності, 

емоційності, полікультурності, суб’єктності, інтерактивності. 

Означені принципи орієнтують навчальний процес на 

активізацію у студентів емоційного переживання музичних 

творів, внутрішньо-резонансне прийняття їх образно-

ціннісних смислів; формування почуття національної 

ідентичності і відкритості до інших культур народів світу;  

формування здатності майбутніх педагогів до емоційної 

регуляції музичного сприймання школярів. При цьому 

важливо закцентувати необхідність дотримання права 
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студента на оригінальність і визнання самоцінності 

естетичного оцінювання при діалоговому спілкуванні з 

викладачем. 
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WU QIRUI. PRINCIPAL BASIS FOR THE DESIGN  

OF ARTIFICIAL EMPATHY OF FUTURE MUSIC 

TEACHERS 

 

Abstract. Artistic empathy is determined by one of the 

basic concepts of pedagogy of art. The success of artistic 

development of the individual, his ability to profoundly 

experience the content foundations of artistic images, the 

ability to expressly reproduce in the interpretation of the 

emotional essence of music of various composers depends on 

artistic empathy. The formation of empathy is one of the 
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important problems of improving the musical and pedagogical 

preparation of future art teachers. 

The article reveals the principles, which introduction into 

the process of piano training, will contribute to the effective 

formation of artistic empathy of students. The main ones are: 

the principle of axiology, the principle of emotionality, the 

principle of multiculturalism, the principle of subjectivity and 

the principle of interactivity. 

The principle of axiology presupposes the orientation of 

the educational process in the class of piano for the formation 

of the ability of students to comprehend, experience, 

acceptance of the value meanings of the work of art, to their 

translation in the student environment on the basis of figurative 

resonance empathy with students, to the reflexive method of 

processing the artistic information. The principle of axiology in 

artistic education has its source of philosophical doctrine of 

the nature of values, their importance in the development of 

art. It is important to find out how values function in reality, 

how they relate to each other, how social values interact with 

cultural factors. 

The introduction of the principle of axiology in the 

educational process creates the basis for the student's profound 

experiences of images expressed in their content from the 

evaluation positions. 

The principle of multiculturalism means directing the 

educational process to the wide comprehension of the artistic 

achievements by students, in which the national identity of 

artistic assessment is ensured, and at the same time, the 

openness to perception, the deep awareness and experience of 

artistic values of different peoples. The principle of 

multiculturalism involves encouraging students in the process 

of forming an artistic empathy to mastering the traditions of 

native culture as an integral part of the world's artistic space, 

preserving national artistic identity and striving for artistic 

knowledge of the arts of the peoples of the world. 
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The principle of emotionality means the purposeful 

provision of intensive student experiences of figurative content 

of a musical composition, its correlation with its own internal 

state, and also the enhancement of the ability of future teachers 

to emotionally regulate the process of musical perception of 

schoolchildren. 

The principle of subjectivity implies such a direction of the 

educational process in which the student's right to identity and 

self-value of aesthetic evaluation is ensured, individuality, 

independence, ability of students to self-determination of their 

relation to artistic values is intensified, the initiative of 

originality of originality of the interpretation of the content of 

artistic works is supported. 

The principle of interactivity involves such an organization 

of artistic and cognitive activity, in which subjects of the 

educational process interact with each other, share 

impressions about musical phenomena, artistic assessments, 

experience in the perception of art. The educational process is 

aimed at intensifying the exchange of ideas between students, 

between the teacher and the students. 

These principles are guided by the educational process for 

activating students' emotional experience of musical works, 

forming a sense of national identity and openness to other 

cultures of the peoples of the world; formation of the ability of 

future teachers to emotionally regulate the musical perception 

of schoolchildren. 

Key words: artistic empathy, principles of formation, 

piano training, future teacher of musical art. 
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Анотація. У статті розглядаються окремі аспекти 

розв’язання проблеми професійного становлення 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. Особливу 

увагу закцентовано на суті і механізмах діалогової 

взаємодії суб’єктів освітнього процесу, зокрема щодо 

сприйняття творів мистецтва. Уточнюється роль і 

значення мистецьких творів у художньо-естетичному 

розвитку особистості. Аналізуються цілі і завдання, 

способи і ситуації спілкування в системі «викладач-твір 

мистецтва-студент», результати рефлексивного 

осмислення студентом ситуацій спілкування з твором 

мистецтва. 

Ключові слова: професійне становлення майбутніх 

викладачів мистецьких дисциплін, твори мистецтва, 
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рефлексія, способи і ситуації художньо-педагогічного 

спілкування. 

Постановка проблеми. Своєрідність процесу 

професійної підготовки і становлення майбутніх 

викладачів мистецьких дисциплін зумовлюється 

особливостями художньо-педагогічної освіти, сутнісними 

характеристиками «спілкування з мистецтвом», підходами 

до використання його виховного потенціалу. Тому у 

визначенні засад професійного становлення викладачів 

закладів мистецької освіти актуалізується проблема 

теоретико-методичного осмислення характеру і змісту 

художньо-педагогічного спілкування-взаємодії між 

викладачем і студентами, ролі і значення мистецтва в 

такому спілкуванні. З одного боку, це стосується того, як 

буде формуватися художньо-естетична свідомість 

майбутнього викладача мистецтв, а з іншого, – на яких 

засадах цей педагог здійснюватиме виховання.  

Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. Професійне 

становлення особистості припускає не лише зовнішній 

вплив факторів соціального середовища і виховання, але й 

самодіяльність, самоорганізацію, самовиховання. 

Особистість не може бути результатом прямого 

нашарування зовнішніх впливів: вона виступає як те, що 

людина робить із себе, стверджуючи своє людське життя, 

свою долю. На проблемі особистості, надбанні нею 

соціально «виправданої» і в той же час «незалежної» 

власної «траєкторії» життя сфокусована увага філософів і 

соціологів, психологів і педагогів, діячів культури і 

мистецтва (М. Бахтін, Г. Балл, І. Бех, О. Бодальов, 

Л. Виготський, І. Зязюн, А. Маслоу, К. Роджерс, 

В. Сухомлинський, К. Станіславський). Вчених і митців 

об’єднує думка про те, що кожна людина як особистість 

може реалізувати покладені на неї функції лише в тому 

випадку, коли самостійно знайде смисл життя, коли буде 



СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ – Випуск 13 

160 

неухильно вдосконалювати свою свідомість, ставлення до 

світу і до самої себе. 

Отже, постає питання про теоретичні засади 

підготовки особистості до відображення світу у самій собі, 

до своєрідного діалогу з собою, власною свідомістю і 

світовідчуттям, зокрема, готовністю майбутнього вчителя 

мистецьких дисциплін до професійної рефлексії, що 

поєднує у собі психолого-педагогічну і художньо-

естетичну діяльність, рефлексію знань у галузі мистецтва 

та усвідомлення власного життєвого і професійного 

досвіду. Ця проблема є предметом уваги сучасної 

психології й педагогіки вищої школи. 

Ідея розвитку і самовдосконалення особистості є 

фундаментальною в теорії неперервної професійної освіти. 

Згідно з концепцією розвивального навчання розроблено 

низку технологій, що відрізняються цільовими 

орієнтаціями, особливостями змісту і методики. 

Технологія Л. Занкова спрямована на загальний, цілісний 

розвиток особистості; технологія Д. Ельконіна, 

В. Давидова акцентує увагу на розвитку способів 

розумових дій; технології творчого розвитку віддають 

пріоритет сфері естетичних і моральних якостей 

особистості; технологія Г. Селевка орієнтується на 

розвиток самокеруючих механізмів особистості; 

особистісно-орієнтована технологія С. Сисоєвої спрямована 

на розвиток когнітивної сфери індивіда. 

Метою  статті є висвітлення суті проблем 

педагогічного становлення майбутніх викладачів 

мистецьких дисциплін і теоретико-методичних підходів 

щодо їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. У широкому розумінні 

теоретичні засади професійного становлення викладачів 

мистецьких дисциплін – це система оволодіння поняттями 

і уявленнями про естетичну та художньо-педагогічну 

діяльність; у вузькому – система знань про індивідуальні 



МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ЗМІСТ, ТЕХНОЛОГІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ 

161 

та особистісні особливості викладачів на певних етапах 

його професійної підготовки і розвитку, шляхи вирішення 

проблем, що виникають у професійному становленні та 

способи їх подолання. Важливе значення має 

взаєморозуміння і сприйняття художнього твору як 

усвідомлення висловлених у художнього образі думок і 

почуттів. Викладач не може ототожнювати розуміння 

студента з його пізнанням-поясненням. З педагогічної 

точки зору розуміння приходить через діалог, а не через 

споглядання. В той же час, відомий педагог і музикант 

Б. Асаф’єв, вважав, що специфічна роль твору мистецтва в 

процесі художньо-педагогічного спілкування полягає в 

тому, що ми не повинні його вивчати, ми лише можемо 

його спостерігати [1, c. 12]. Тобто спостерігати розвиток 

думки, ідеї закладеної автором і зіставляти з тим смислом, 

думками, ідеями, які закладає в нього кожен з учасників 

діалогу-спілкування. Саме ці смисли, ідеї, стилі виконання, 

засоби художньої виразності становлять ту ідеальну 

субстанцію художнього твору, яка може від імені його 

автора взяти на себе функції суб’єкта живого спілкування. 

У цій своїй віртуальній якості твір мистецтва стає не лише 

предметом обговорення (вивчення), а займає позицію 

учасником діалогу, висловлюється специфічним чином та 

відстоює свою думку, спираючись при цьому і 

відображаючи ідейні, художньо-естетичні позиції свого 

автора, своєї епохи. Ця ситуація створює певну колізію 

між позицією педагога і митця щодо спілкування у системі 

«викладач-твір мистецтва-студент». Для її розв’язання 

доцільним вважаємо розглянути позиції психологів і 

феноменологів.  

У психології і феноменології розуміння розглядається 

на рівні здатності осягти смисли і значення явища, а також 

досягнутий завдяки цьому результат. Для розуміння 

характерне відчуття ясного внутрішнього зв’язку, 

організованості явищ, що розглядаються. Це може бути 
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логічно впорядковане, ясне бачення причинно-наслідкових 

зв’язків, коли механічно перераховані раніше факти 

об’єднуються у єдину логічну систему. Можливе і ясне 

відчуття студентом осмисленості художньо-педагогічної 

ситуації без логічного каркаса. До психологічних 

механізмів розуміння відносять ідентифікацію, проекцію, 

соціальну перцепцію, емпатію, інсайт, інтуїцію. У процесі 

художньо-педагогічного спілкування вони забезпечують 

усвідомлення «зовнішніх» ознак художнього твору, 

психічного стану окремого учня як наслідок певних 

обставин, художньо-педагогічної ситуації в цілому. 

А також є основою для створення педагогічної технології 

професійного становлення майбутніх викладачів 

мистецьких дисциплін. 

Результати спостережень за процесом художньо-

педагогічного спілкування викладачів і студентів та 

сприйняттям художніх творів студентами випускних 

курсів визначались за такими показниками: 

– ступенем дотримання принципів діалогової 

взаємодії, рефлексивно-творчою спрямованістю художньо-

педагогічної діяльності, рефлексивно-творчою організацією 

самопізнання, професійного самовдосконалення; 

– інтенсивністю використання інтерактивних 

способів художньо-педагогічного і художньо-естетичного 

спілкування; 

– виявленням особливостей художньо-естетичного 

сприйняття і розуміння творів мистецтва суб’єктами 

навчально-виховного процесу залежно від умов і ситуацій, 

в яких цей процес відбувається.  

Серед найуживаніших способів художньо-

педагогічного спілкування були визначені такі:  

1. Асоціативний спосіб – характерний для 

індивідуальних занять на мистецьких факультетах. Його 

особливістю є обмін репліками, зміст яких асоціативно 

пов’язаний між собою і безпосередньо із виконанням 
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художнього твору. Для цього способу спілкування 

характерне уникнення повторів, обмеження реплік за 

часом. Тобто відбувається не логічний, але достатньо 

відвертий обмін думками і почуттями. Правила, якими 

керуються викладач і студент, визначаються інтуїтивно. 

Співрозмовники порівняно мало перебивають один одного. 

При даному типі спілкування рефлексивні процеси 

відбуваються на основі емпатії, тобто робляться спроби 

зрозуміти один одного, ідентифікуючись з художніми 

образами. 

2. Вирішення задач – висловлювання, спрямовані на 

досягнення спільної точки зору. Рефлексивна компонента 

припускає наявність спільної мети, що помітно знижує 

тематику спілкування. Перелік правил також обмежений: 

кожне висловлювання старанно зважується, викладач 

кожне слово ретельно підбирає, а студент оцінює. 

Порушення правил спричиняє непорозуміння, відмову від 

вирішення художньо-педагогічної проблеми і може 

призвести до зміни у способі спілкування. Допустимі 

повтори і уточнення. Рішення виробляються спільно.  

3. Постановка запитань – переважно питання ставить 

викладач, зацікавлений в одержані повної інформації. 

Студент має можливість ухилитися від відповіді або дати 

часткову відповідь. Викладач такого права не має, але він, 

як правило, формулює зустрічне запитання або починає 

обговорювати запитання студента. Слід зауважити, що 

традиційно студенти задають викладачеві значно менше 

питань. Ця тенденція зберігається із минулих десятиліть, 

але за умови, коли викладачу вдається змінити у студентів 

мотивацію навчання, ставлення до художньо-педагогічної 

діяльності, допомогти оволодіти способами самопізнання, 

самоідентифікації і співвіднесення власного “Я” з ідеалом, 

тоді студенти стають значно активніше, спілкування 

досить інтенсивним і показником активності є значне 

зростання кількості питань. Оцінки, прийоми втілення 
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мистецького задуму, висловлювання більш старанно 

зважуються, ніж при асоціативному спілкуванні. Разом з 

тим мають місце питання, спрямовані на вияснення шляхів 

пізнання і розуміння художньо-естетичного смислу, ідеї 

мистецького твору, що вимагає від студента і викладача 

занурення у сферу самоаналізу, самопізнання шляхом 

психологічної та феноменологічної рефлексії. У той же час 

художній твір може відповісти на питання настільки, 

наскільки студент і викладач готові його зрозуміти. Отже, 

цілком природно виникають повторення і уточнення. 

Таким чином, рефлексія відбувається на основі 

метакомунікації. 

4. Уточнення розуміння – у художньо-педагогічній 

практиці заняття ніколи не починається з висловлювань, 

що сприяють усуненню неправильного розуміння. Даний 

спосіб спілкування прямує за іншими способами, але при 

цьому вирішується питання про причини нерозуміння, 

розбіжності в інтерпретації художнього образу. Студент 

шляхом перепитувань намагається з’ясувати в чому 

полягає неправильне або інше розуміння художнього 

твору, або які правила спілкування порушені. Кожен із 

суб’єктів спілкування має право перейти до іншого 

способу уточнень в разі нерозуміння.  

Наші спостереження доводять, що для початкового 

етапу спілкування в системі “викладач-твір мистецтва-

студент” найбільш характерні 1- і 3-й способи, рідше 

зустрічається 2-й спосіб. Послідовне використання 

рефлексивних методик забезпечує зростання частоти 

використання 2- і 4-го способів спілкування. Повне 

розуміння зустрічається не так часто. Рівень рефлексії 

визначається ступенем розуміння.  

Розуміння – один із основних видів складної розумової 

діяльності, спрямованої на розкриття сутнісного в 

предметах і явищах. Розуміння мистецтва через вивчення 

теорії мистецтва (мистецтвознавства) найчастіше означає 



МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ЗМІСТ, ТЕХНОЛОГІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ 

165 

встановлення співвідношення форми і змісту, або 

призводить до з’ясування причин виникнення видів, 

жанрів і конкретних творів мистецтва. Часом це 

відбувається шляхом встановлення логічних підвалин, з 

яких випливає те, що вимагається зрозуміти. Такий підхід 

практикується у вищих навчальних закладах мистецького 

профілю, але він властивий розумінню математичних 

теорем. Розумінню художніх творів така логіка 

перешкоджає. 

Художньо-педагогічне спілкування починається з 

мовного контакту, тому мовні вміння займають одне з 

провідних місць серед професійних здібностей педагога і 

студента. Їх основа – це навички сприйняття специфічної 

мови жанрів і видів мистецтва. Наявність знання мови 

мистецтва ми відносимо до інтенційного аспекту культури 

художньо-педагогічного спілкування. Культурно-

історична співвіднесеність духовного досвіду учасників 

діалогічного спілкування важлива в плані перехрещення 

ціннісних структур цього досвіду, збігу рівнів 

усвідомлення художньо-естетичного змісту і смислу 

мистецьких творів. У протилежному випадку художнє 

сприйняття перестає бути спілкуванням і зупиняється на 

рівні пошуків сюжетних ліній та впізнавання життєвих 

ситуацій.  

Кожне висловлювання суб’єктів спілкування щодо 

власного розуміння твору мистецтва, в тому числі й 

“висловлювання”, які містить у собі сам твір мистецтва, 

визначається встановленням певних правил і відповідно з 

цим інтерпретується. Якщо суб’єкт спілкування чує 

очікуване, то немає підстав змінювати систему правил 

взаємодії. Якщо ж відповідь (зміст, характер, смисл твору) 

виходить за рамки очікуваного, то “відповідь” може бути 

обрана із загально відомих або  рішення щодо перегляду 

правил художньо-естетичного спілкування відкладається, а 

“відповідь” і пов’язані з нею рефлексивні дії відкидаються. 
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При цьому можуть змінитися правила художньо-

педагогічного спілкування. 

Здатність розуміти мистецтво є результатом 
рефлексивного осмислення студентом ситуації 
спілкування з твором мистецтва. Такий результат ми 

визначаємо як одне із центральних педагогічних завдань 
загальної і художньо-педагогічної освіти. Для 
спостереження за процесом усвідомлення художнього 

твору студентам пропонуються завдання, в яких 
передбачається інтерпретація задуму автора відповідно до 
власних уявлень і художньо-естетичного досвіду, активний 

пошук смислу у діалозі з автором і самим собою. 
Художній діалог спрямовується на те, щоб забезпечити 
особистісне включення суб’єктів спілкування в пошуки 

прихованих запитань і відповідей на них, зіставлення 
різних позицій з власними знаннями та досвідом.  

Результати спостережень за процесом сприйняття 

уможливлюють визначення особливостей розуміння 
художнього твору, художньо-педагогічної ситуації, 
естетичних переживань, взаємодією із вихованцями як 

продукту руху свідомості. Це, зокрема, розуміння власних 
думок про предмет, причини і джерела їх виникнення, а 
також емоційних станів та почуттів, що виникають у 

процесі сприйняття і в подальшого осмислення власних 
рефлексій.  

Розуміння творів мистецтва, художньо-педагогічної 

ситуації в аудиторії, на уроці, в школі – все це продукт 
руху власної свідомості студента, який не можна замінити 
розумінням викладача. Це розуміння не може бути також 

повідомлене студенту у вигляді інформації; розуміння вже 
само по собі припускає інтенційність свідомості, 
“виробництво” значень (смислів), бачення смислу. 

Осмислюючи цю закономірність, викладач отримує 
можливість порозумітися із своїм учнем, спрямовуючи рух 
його свідомості на самостійне осмислення художньо-

естетичних явищ. 
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Різноманітність актів свідомості при подібності 

ситуацій вимагає звернути увагу на структуру самого 

осмислення, яке не має усталених трафаретів розуміння. 

Слід також звернути увагу на кореляцію акту розуміння і 

того змісту, яким цей акт наповнений у художньо-

педагогічній ситуації, сприйнятті твору мистецтва чи 

уявленнях про власну професійну діяльність.  

За результатами спостережень ми мали можливість 

констатувати, що твори мистецтва, зображені художником 

на полотні, переживаються студентами більш реально, 

якщо вони самі шукають його смисл і самі цей смисл у 

нього вкладають. Художні твори, педагогічні ситуації, які 

можуть прислуговуватися засобом трансляції смислу, самі 

по собі ним не володіють. Це не суперечить тому, що 

художні твори або художньо-педагогічні ситуації 

спілкування мають об’єктивний смисл. Однак, смисл, який 

вкладає викладач у твір мистецтва або художньо-

педагогічну ситуацію, не повинен передаватися від 

викладача до студента як незаперечна істина в останній 

інстанції, а лише безпосередньо сприйматися студентом 

від явища через певні почуттєво-відчуттєві форми. Коли 

викладач повідомляє студенту певний обсяг дидактичного 

матеріалу, то студент одержує його у готовому вигляді, як, 

наприклад, бере в руки підручник. Він не отримує смисл 

(значення), а вже сам відтворює його, вкладаючи його 

конфігурації у своє власне поле свідомості, завдяки 

структурам смислоутворення і розуміння. 

У педагогічній практиці побутує чисто механічне 

розуміння, так званих, трьох ступенів пізнання 

(ознайомлення, пізнавання, заучування), на які 

розкладають і пізнання художніх творів. Такою була 

переважаюча тенденція в художньо-педагогічній освіті до 

70-80-х років. З того часу в практиці мистецької освіти 

з’явилося декілька тенденційних підходів до розвитку 

культури естетичного сприйняття – від пізнання окремих 
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засобів виразності до сприйняття цілого. Від першого 

цілісного охоплення до розрізнення окремих засобів 

виразності і надалі до більш повного цілісного охоплення – 

таким є найбільш поширений підхід у сучасній практиці. 

Він ґрунтується на концепції поступовості сприйняття – 

від живого споглядання до абстрактного мислення і від 

нього до практики. 

У розумінні мистецтва ми притримуємося дещо іншої 

точки зору. На нашу думку, необхідно завжди йти від 

цілого; від розуміння суті й смислу, які кожен раз можуть 

бути різні, залежно від афективно-емпатійних реакцій, 

емоційного стану, настрою індивіда. Тому в учнів 

найчастіше підсвідомо, а у викладача усвідомлено 

виступають зв`язки з такими компонентами досвіду: 

часового, мовного, зорового, життєвого, художньо-

естетичного тощо. Будь-який “методичний” поділ 

чуттєвого суперечить сутності сприйняття та розуміння 

естетичного, а отже не повинно бути характерним для 

занять  з  мистецтва і не відповідає професійному рівню 

художньо-педагогічної діяльності викладачів мистецьких 

дисциплін.  

Художньо-педагогічне спілкування набуває дієвості та 

ефективності, щодо професійного становлення майбутніх 

викладачів мистецьких дисциплін, в результаті рефлексії, 

яка може здійснюватися спільно суб’єктами виховного 

процесу, а також кожним з них індивідуально. 

Досліджуючи різні аспекти діалогічного спілкування в 

системі художньо-педагогічної підготовки майбутніх 

учителів мистецьких дисциплін, ми мали на меті отримати 

дані про зміст, форми і характер спілкування, інші аспекти 

педагогічної взаємодії викладача і студентів у їхньому 

спілкуванні з мистецтвом. Було констатовано, що під час 

діалогу викладач і студент, як правило, обмінюються 

інформацією трьох типів:  

1) про твір мистецтва (чи студент готовий до його 
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виконання, як саме він має виконуватися, на що треба 

звернути увагу тощо);  

2) про те, які норми спілкування спостерігає той, хто 

говорить (про ставлення студента до виконання завдань, 

саморозвитку, тобто спілкування із власним професійним 

“Я”, як будуть складатися стосунки тепер і у майбутньому 

тощо); 

3) про свій внутрішній стан.  

Інформація про внутрішній стан проявляється 

паралінгвістичними засобами: тон, міміка, рухи і стильові 

особливості мови. Конкретна художньо-педагогічна 

ситуація, яка виникає під час діалогу, викликає у студента 

певні асоціації. Вони різняться залежно від наявності тих 

чи інших обмежень, від ступеня допустимої варіативності, 

наприклад, у лекції буде менше ідейних, стильових, 

рефлексивних, нормативних відхилень, ніж на 

семінарському, практичному чи індивідуальному занятті. 

Змінюючи будь-яку з цих ознак, ми приводили ситуацію 

до порушення загально прийнятих норм і змінювали 

спілкування настільки, що на цій основі виникала інша 

ситуація. 

Буде помилкою вважати саме твір мистецтва, або 

художньо-педагогічний процес об’єктом і предметом 

художньо-педагогічного спілкування. У результаті 

діалогового спілкування відбувається детермінація 

системи зовнішніх впливів на особистість і системи 

внутрішніх особистісних перетворень професійної 

свідомості особистості. Кожне таке спілкування, якщо 

воно не обмежується і не розпадається на вирішення лише 

численної кількості часткових завдань, має за об’єкт 

розвиток професійної культури студента, а за предмет – 

його професійне становлення. Рівновагу у спілкуванні, як 

правило, встановлює викладач, завданням якого є 

виконання усіх дидактичних норм щодо процесу навчання 

і спілкування з твором мистецтва, зокрема, принципів 
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високої художньої ідейності та доступності, дотримання 

технологічних вимог.  

Для визначення інтенсивності діалогу в різних умовах 

спілкування ми провели опитування викладачів і 

студентів, метою якого було виявити ступінь інтенсивності 

діалогічного спілкування у царині мистецтва і ставлення 

суб’єктів навчально-виховного процесу до такого 

спілкування. Результати свідчать, що діалогічне 

спілкування формально визнається ефективним більшістю 

опитуваних (91,3% викладачів і 78,4% студентів). Разом з 

тим, через різні причини діалог не відбувається у 75% 

випадків. Замість цього ми спостерігаємо переважно 

настанови, пояснення, монологічні сентенції викладачів, в 

кращому випадку спілкування на рівні “питання-

відповіді”.  

Професійне становлення викладачів мистецьких 

дисциплін відбувається в ситуаціях спілкування, що мають 

свої специфічні особливості і певним чином впливають на 

професійний розвиток особистості фахівця. За характером 

“прагматичного ефекту” діалогічного спілкування ми 

виділяємо такі художньо-педагогічні ситуації:  

1) ситуації, пов’язані з встановленням, підтриманням і 

роз’єднанням контакту між суб’єктами художньо-

педагогічного спілкування (в тому числі й з твором 

мистецтва), де рефлексія відіграє роль констатуючої 

установки і сприяє прийняттю рішень; 

2) ситуації, в якій мовні дії того, хто говорить, 

спрямовані на прояснення особливостей твору мистецтва, 

а рефлексивні дії спрямовані на визначення особливостей 

учасників діалогу, художньо-педагогічної ситуації тощо; 

3) ситуації, пов’язані з підтримкою емоційного стану 

суб’єктів (як з боку викладача, так і з боку студентів). 

У цій ситуації твір мистецтва може відігравати домінуючу 

роль, як активатор певних емоційних станів, а рефлексивні 

дії допомагають у визначенні оптимальних варіантів 
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самокорекції і вирішення проблемних питань; 

4) ситуації, коли суб’єкти спілкування намагаються 

змінити психічний стан, емоційну атмосферу, напрямок 

рефлексивних дій у позитивний бік; 

5) ситуації, пов’язаної з маскуванням того, хто 

говорить, власних поглядів від партнера по спілкуванню. 

Зокрема, найчастіше це імітація студентом високого рівня 

художньо-педагогічної культури або викладачем 

зацікавленого ставлення до художнього твору і до 

студента, хоча в дійсності це не так або не зовсім так; 

6) ситуації, в яких метою є спонукання співрозмовника 

до немовних дій: виразного виконання музичного твору з 

урахуванням авторських вимог, вимог викладача і 

власного розуміння художнього задуму; оцінної або 

виконавської інтерпретації, внесення радикальних змін у 

зображуване на полотні відповідно до традиції або до 

бачення викладача тощо); 

7) ситуація, в якій викладач або студент намагається 

змінити обсяг і структуру знань співрозмовника, напрям 

його мислення, ставлення до мистецького твору та інших 

суб’єктів спілкування, ставлення до художньо-педагогічної 

діяльності. 

З метою співставлення результатів художньо-

педагогічної діяльності викладачів мистецьких факультетів 

ми із загального числа об’єктів спостереження виділили ті, 

де домінуючим було діалогічне спілкування, яке 

здійснювалося на засадах особистісно орієнтованого 

художньо-естетичного підходу. Результати спостережень 

підтвердили наше припущення про те, що застосування 

інформаційно-комунікативного підходу до спілкування з 

творами мистецтва є неправильним якщо спілкування 

інтерпретується за аналогією з простим «одностороннім» 

рухом інформації. При обміні інформацією між педагогом 

і студентом відбувається взаємодія їх ідеалів, 

особливостей психології мислення, способів руху 
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свідомості. Кожен з них є активним, діяльним елементом 

взаємодіючої системи комунікації. Обопільний обмін 

інформацією обов’язково має на увазі налагодження 

взаємних контактів. Педагог, спрямовуючи до студента 

естетичну інформацію, як правило, повинен враховувати 

ступінь активності самого студента, його потреби, інтереси 

тощо. Ця орієнтація стосується і власних установок 

викладача – естетичних, психологічних, ціннісних. За 

таких умов студент відповідає на одержану інформацію 

реакцією, яка підтверджує наявність акту спілкування. 

На заняттях з мистецьких дисциплін важливо, щоб 

домінуючу роль відігравало мистецтво. Ми ставили перед 

собою завдання визначити наскільки ця умова реалізується 

у сучасній художньо-педагогічній практиці. З цих позицій 

оцінювалися висловлювання викладачів і студентів. Аналіз 

зібраних даних доводить, що ця умова не завжди 

виконується. Найчастіше (у 67,4% випадків) твір 

мистецтва розглядається в навчальній практиці лише як 

засіб вдосконалення технічних навичок студента. В 

процесі учіння, за результатами опитування студентів 

музичних факультетів, домінує метод запам’ятовування 

інформації без її особистісного рефлексивного осмислення 

(62,8%). Разом з тим, є немало позитивних прикладів, коли 

мистецтво в процесі спілкування виступає посередником в 

одержанні інформації про суб’єктів спілкування (32,6%). 

При чому за результатами рейтингового опитування, 

студенти особливо відзначають творче ставлення 

викладачів до трактування художньо-естетичного змісту 

мистецького твору. Як правило, такі викладачі 

користуються високим авторитетом у студентів і колег по 

роботі. Значно меншим авторитетом користуються 

викладачі, які «нав’язують» студенту своє бачення, 

ігноруючи його думку. Художній твір за таких умов 

лишається осторонь або займає позицію об’єкта вивчення, 

а не суб’єкта художньо-естетичного спілкування та 
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інтелектуального діалогу. А робота над твором видається 

студентам нецікавою, як і сам викладач. 

Однак, за умов взаємної зацікавленості і 

доброзичливості між студентом і викладачем останній 

завжди має шанс оволодіти методами істинного пізнання 

мистецтва, що ґрунтується на рефлексії знань про 

мистецтво і досвіду діалогічного спілкування. За таких 

умов студент сприймає художній твір як суб’єкт 

спілкування, інтегруючи у своїй свідомості естетичну 

позицію віртуального автора (він ніби веде з ним 

внутрішній діалог) і позицію викладача. У свою чергу, твір 

мистецтва піддається впливу, змінюючи свій естетичний 

зміст відповідно того смислу, який в нього вкладає сам 

студент як суб’єкт спілкування. Найяскравіше результати 

реалізації такого підходу проявляються у оцінній та 

виконавській інтерпретації студентом художніх творів, 

відтворення яких є складовою мистецької підготовки 

вчителів. 

Таким чином, відбувається інтеріоризація діалогу. 

Можна вважати, що незалежно від того, як одна сторона 

відповідає на поведінку інших сторін, як правило, виникає 

«діалог цінностей» (А. Гжегорчик), що реалізуються у 

спілкуванні. Якщо в однієї із сторін проявляється 

естетична цінність, то вона, як така, може сприйматися 

іншою стороною. Але, разом з тим, не слід забувати, що 

розуміння смислу не передається ззовні, смисл студент 

повинен знайти сам, використовуючи можливості 

саморефлексії [2, c. 59]. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямі. Сучасна вітчизняна школа потребує 

надійних виховних технологій і вчителя, здатного їх 

реалізовувати. Самопізнання, осмислення і усвідомлення 

фахівцем власних реальних можливостей, об’єктивна 

оцінка умов, в яких відбувається художньо-педагогічна 

діяльність, встановлення відповідності цих двох факторів 
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цілям і змісту художньо-естетичного навчання і виховання 

учнів, відкриває шлях як для інтеграції післядипломної 

мистецької та психолого-педагогічної освіти, так і для 

подальшого самовдосконалення та професійного 

становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін.  

Самостійність і неупередженість у пошуках 

смислового змісту художнього твору є характерною 

ознакою особистості, що рухається до особистісного 

професійного становлення. Зважаючи на розмаїття думок, 

течій, напрямів, підходів до розуміння мистецтва, його 

ролі і значення у художньо-естетичному вихованні тощо, 

завданням кожного студента, який лише опановує 

професію вчителя музики, образотворчого мистецтва, 

літератури, тощо є вироблення своєї власної позиції щодо 

мистецтва, учнів, професійної художньо-педагогічної 

діяльності, себе особисто як професіонала.  
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Анотація. У статті розкрито зміст поняття 

«проектна культура», висвітлені результати 

порівняльного аналізу дипломних проектів провідних 
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мистецьких закладів вищої освіти України та близького 

зарубіжжя для виявлення ступеня розвитку проектної 

культури майбутніх дизайнерів-графіків у професійній 

підготовці. 

Ключові  слова: проектна культура, професійна 

підготовка дизайнера, дипломне проектування, графічний 

дизайн. 

 

Постановка  проблеми. Сучасний етап 

цивілізаційного становлення характеризується бурхливими 

змінами у соціокультурному середовищі, трансформацією 

стереотипів мислення та сприйняття візуальної інформації, 

впровадженням інноваційних технологій, що неодмінно 

впливає на рівень проектної культури об’єктів дизайну, які 

нас оточують.   

На сьогоднішній день від дизайнерського вирішення і 

художньо-естетичного образу продукції чи об’єкту 

дизайну залежить комфорт оточуючого середовища, 

позитивний імідж індивіда в соціумі, успіх фірми, товару 

чи послуги на ринку попиту. Можна сказати, що об’єкти 

проектування дизайну середовища, промислового чи 

графічного дизайну є своєрідними засобами комунікації, 

виховання культури та формування престижу у 

споживачів.  

Високий рівень розвитку здатності до проектування 

власної діяльності в різних соціально-культурних 

ситуаціях отримав назву «проектної культури» [1]. 

Поняття «проектна культура» стає все більш актуальним у 

педагогічній науці. Незмірно зростає її значення, що 

виявляється як вміння вирішувати проблеми в умовах 

відсутності чіткої визначеності завдань і широкої 

варіативності можливих результатів [1]. У зв’язку з цим 

стрімке зростання в Україні попиту на фахівців із дизайну 

зумовлює необхідність якісного вдосконалення їхньої 

професійної підготовки. 
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Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. Більшість 

провідних вчених у педагогічних науках приділяють увагу 

професійної і педагогічної майстерності у мистецькому 

спрямуванні та досліджують окремі аспекти в галузі 

філософії освіти – І. Зязюн, Н. Ничкало, О. Рудницька; у 

галузі теорії і методики мистецької освіти – В. Орлов, 

Л. Оружа, О. Отич, О. Фурса та ін. Окремі аспекти 

розвитку проектної культури розглядаються у 

дослідженнях Ю. Вєсєлової, О. Генісаретського, 

О. Каукіної, О. Ческідової та ін. Цілісно проблема 

розвитку проектної культури майбутніх дизайнерів-

графіків у процесі професійної підготовки не вивчалася.  

Мета  статті: здійснити порівняльний аналіз 

дипломних проектів провідних мистецьких закладів вищої 

освіти України та близького зарубіжжя за напрямом 

підготовки: «Дизайн», спеціалізацією «Графічний дизайн» 

для виявлення ступеня розвитку проектної культури 

майбутнього дизайнера у процесі професійної підготовки в 

умовах динаміки змін соціокультурних процесів у 

сучасному суспільстві.  

Виклад основного матеріалу. Специфіка діяльності 

професійного дизайнера передбачає вирішення творчих 

питань, що вимагають одночасного використання знань з 

різних галузей людської діяльності та розвитку «зорового 

бачення» й «абстрактного мислення» задля вміння 

спроектувати новий об’єкт. Тому рівень якісної підготовки 

майбутнього дизайнера нині залежить не тільки від 

розвитку таланту та здібностей, а й від ступеня 

сформованості проектної культури в освітньому процесі.  

Зарубіжні фахівці у галузі теорії проектування 

визначають проектну культуру як «третю культуру» після 

матеріальної та духовної [4, с. 43]. Цю «третю культуру», 

Б. Арчер та його колеги з Королівського коледжу 

мистецтв, з провідного художнього університету 
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Великобританії, запропонували назвати «Дизайном з 

великої літери» [4, с. 43]. Саме в такому розгорнутому 

розумінні дизайну і вміщається сутність, що дозволяє 

трактувати його як всю проектну культуру і як частину 

фундаменту загальної освіти [4, с.43].  

Сучасна мистецька освіта в Україні започаткувалася 

засновниками Української академії мистецтва, яка 

розпочала свій непростий шлях у Києві 1917 року [6]. 

Серед засновників нинішньої Національної академії 

образотворчого мистецтва і архітектури були такі видатні 

особистості, як Георгій Нарбут та Василь Кричевський, 

чия творчість і педагогічні принципи формування 

української школи на той час графічного проектування ще 

й досі життєдайно позначаються на педагогічній і творчій 

практиці в Україні [6].  

Сьогодні професійна підготовка майбутніх дизайнерів-

графіків в академії базується на прагненні синтезувати 

давньоукраїнські традиції мистецтва з найновішими 

досягненнями і практикою європейських художніх шкіл з 

метою створення сучасної української школи [6]. У 1987 

році при кафедрі графічних мистецтв була створена 

майстерня графічного дизайну, а у 2004 сформована вже 

кафедра дизайну, завданням якої стало проектування таких 

різновидів графіки, як плакат, фірмовий стиль, дизайн 

упаковки, шрифт, оформлення періодичних видань, дизайн 

книги та інші форми рекламної графіки [6]. 

Головна роль у загальномистецькій підготовці 

відводиться рисунку, живопису, естампним технікам: 

офорту, літографії, гравюрі, ситодруку, а також пластичній 

анатомії та теоретичним дисциплінам [6]. Загалом, 

майстерня графічного дизайну є творчою лабораторією, 

експериментальним полем, де відбувається становлення 

дизайнера,  як  яскравої особистості, котра діє та 

розвивається у системі загальної культури суспільства [6].  
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Як взірцеві творчі здобутки студентів кафедри дизайну 

Національної академії образотворчого мистецтва і 

архітектури, приведемо дипломні проекти Д. Стадніченка 

(Типографічний проект «Видатні дизайнери шрифту. Час і 

форма») та К. Гольцевої (Календар для етнофестивалю 

«Трипільське коло»), що нині презентують майстерню 

графічного дизайну на сайті академії [6].  

Дані дипломні проекти відзначаються глибоким 

ідейно-філософським змістом, високою професійною 

майстерністю та художньою образністю, гармонійним 

композиційно-графічним вирішенням, високою культурою 

організації проектної площини, тому рівень сформованості 

проектної культури майбутнього графіка-дизайнера є 

високим за критеріями естетичності. Але утилітарне 

призначення щодо реальних можливостей втілення у 

життя цих дипломних проектів визначається більше 

достойною та успішною презентацією на виставках та 

конкурсах з графічного дизайну, ніж впровадженням у 

виробництво.  

Якщо охарактеризувати польську мистецьку освіту, то 

Польща налічує вісім академій мистецтв і багато художніх 

факультетів у інших закладах вищої освіти, які готують 

дизайнерів. У польського студента – майбутнього 

дизайнера, завжди є можливість вибору не тільки 

освітнього закладу, але й того, в яку саме майстерню і до 

якого саме професора він прийде навчатися. Це пов’язано з 

тим, що навчання в мистецьких закладах вищої освіти 

Польщі побудоване на діалозі студент – професор, в 

процесі якого професор не є диктатором чи критиком, а 

виступає  більше як мислитель, куратор-вихователь, 

помічник, майстер-митець, який передає свій творчий 

досвід та професійні навички. 

В кінці кожного семестру проходять відкриті 

перегляди, під час яких студенти публічно презентують 

свої проекти – це є головною метою польської дизайн-
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освіти, коли майбутній дизайнер має розуміти, що 

відповідає перед соціумом за те, що створив, і що його 

діяльність не ізольована від суспільства, а так чи інакше 

буде взаємодіяти зі споживачем.   

Проаналізуємо рівень розвиненості проектної 

культури майбутніх дизайнерів на прикладі дипломних 

проектів факультету графічних мистецтв та засобів масової 

інформації Академії образотворчих мистецтв 

ім. Йоженіуса Гепперта у Вроцлаві (Akademia Sztuk 

Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroclawiu) [7]. 

Дипломні роботи польських студентів Лукаша Гайдука 

(Проект послідовної візуальної ідентифікації на матеріалі 

промо-акції Perspecto) та Єви Газовської (Графічне 

супроводження фестивалю важливої музики для молоді 

CODA) [7] свідчать про високий рівень технологічних 

прийомів та художніх засобів, але утилітарна значущість 

цих проектів у соціумі не буде досить високою, оскільки 

вони демонструють тільки сформовану віртуозність 

графіка-дизайнера, а за інформативним, естетичним та 

функціональним призначенням дані проекти розраховані 

на вузьку специфічну цільову аудиторію митців.  

Факультет  дизайну і декоративно-прикладного 

мистецтва Білоруської державної академії мистецтв є 

одним з провідних мистецьких закладів вищої освіти в 

Республіці Білорусь. Особливістю структурного підрозділу 

факультету є створена у 2002 році, відповідно до 

Протоколу доручень Президента Республіки Білорусь, 

науково-дослідна лабораторія з комп’ютерного 

дизайнерського проектування та навчально-виробничі 

майстерні за напрямками спеціалізації [5]. 

 Основа професійної підготовки майбутнього 

дизайнера на факультеті дизайну і декоративно-

прикладного мистецтва Білоруської державної академії 

мистецтв забезпечується дисциплінами «Академічний 

рисунок», «Академічний живопис», «Композиція»,  
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«Семіотика», «Психологія мистецтва», «Психологія 

дизайн-діяльності» та ін., а також велика увага 

приділяється засвоєнню сучасних комп’ютерних 

технологій [5]. Потрібно підкреслити, особливістю 

процесу навчання на кафедрі графічного дизайну 

Білоруської державної академії мистецтв є спрямування на 

оволодіння майбутніми дизайнерами емоційно-чуттєвого  

(психологічного) та логічного компонентів професійних 

знань.  

Творчий і педагогічний досвід викладачів кафедри, які 

розробили методику викладання дисциплін «Шрифт», 

«Проектування», «Фотографіка», «Кольорознавство» 

дозволяє успішно здійснювати підготовку майбутніх 

дизайнерів на якісному рівні, що підтверджується високим 

попитом випускників на білоруському ринку праці [5]. 

Доводять це і дипломні проекти студентів кафедри 

графічного дизайну В. Романовської (Фірмовий стиль 

магазину «Шерстяной дом») та А. Путилової (Ілюстрації і 

дизайн книги С. Довлатова «Валіза») [5], в яких 

оптимально поєднані одвічно конфронтуючі критерії 

якості дизайн-проектів – утилітарне призначення з 

мистецькою артистичністю. 

Дипломний проект «бакалавра» та «спеціаліста» за 

спеціалізацією «графічний дизайн» завершує освітньо-

професійну програму підготовки фахівців відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня [2]. Завдання на нього є 

комплексною задачею, яка повинна вміщувати у себе 

розв’язання типових задач у галузі графічного дизайну та 

реклами, рішення яких потребує певних теоретичних знань 

та професійних умінь [2, 3]. 

Візуальне вирішення певної тематики дипломного 

проекту передбачає синтез об’єкту проектування у 

найбільш оптимальному варіанті із докладною розробкою 

певної графічної та макетної частини з урахуванням 

сучасного рівня розвитку графічного дизайну, новітніх 
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комп’ютерних технологій, досягнень науки, економічних, 

екологічних, функціональних вимог, а також вимог 

охорони праці. Але, як показав порівняльний аналіз 

дипломних проектів провідних мистецьких закладів вищої 

освіти, переважно України й Польщі, часто дипломником 

можуть опускатися вимоги утилітарного чи естетичного 

призначення, що позначається на рівні розвиненості 

проектної культури в освітньому процесі. 

Високий рівень проектної культури майбутнього 

дизайнера буде залежати від дотримання ним в процесі 

дипломного проектування вірного порядку за такими 

етапами – послідовність дій, початком котрих є збір 

аналогів та систематизація інформації про об’єкт 

проектування, поставлення вихідної мети, на її основі 

визначення напрямку наступного пошуку вирішення, 

оцінки альтернативних варіантів, розробку визначеної ідеї 

з наступним з’ясуванням робочих питань та 

суперечностей, апробацію створеного об’єкту відповідно 

до функціонального, естетичного та утилітарного 

призначення. Завершує процес графічно-проектне, макетне 

представлення та презентація проекту і текстове 

(документальне) супроводження [4, с. 197]. 

На рівні компетенції якості розвитку проектної 

культури майбутнього дизайнера у процесі професійного 

навчання можна визначити наступні категорії – синтез 

художньо-естетичних параметрів та функціонально 

утилітарного призначення об’єктів проектування, ідейно-

концептуальний зміст та системно-логічний підхід, 

композиційно-графічні засоби та психологічні особливості 

емоційно-образного втілення проекту, культури виконання 

подачі-презентації проекту, технічне виконання моделі 

об’єкту чи оригінал-макету тощо.   

Висновки. В результаті порівняльного аналізу 
дипломних проектів з графічного дизайну провідних 
мистецьких закладів вищої освіти  Республіки Білорусь, 
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Польщі та України, можна констатувати: розвиток 
проектної культури майбутнього дизайнера має охоплювати 
обидві категорії – утилітарність та естетичність, оскільки 
динаміка соціокультурних процесів у суспільстві нині 
вимагає повну їхню взаємодію в об’єктах дизайнерського 
проектування. Сьогодні ці категорії проектної культури  
потребують оновлення відповідно до сучасних вимог і 
впровадження в навчально-методичні комплекси з фахових 
дисциплін проектування.   

Перспективним способом підвищення розвитку 
професійної підготовки майбутніх дизайнерів є моніторинг 
рівнів розвиненості проектної культури суб’єктів освітнього 
процесу і оцінювання якості проектування навчальних 
практичних завдань та дипломних проектів за напрямом 
«дизайн». 
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Abstract The article discloses the meaning of the term 
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Анотація. У статті основні морально-етичні якості 

позиціоновано в двох контекстах: із одного боку, як 

невід’ємні індивідуально-особистісні риси людини, а з 

другого – як важливий складник підготовки 

конкурентоздатного кваліфікованого робітника. Особливу 
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увагу автор актуалізує на ролі і значенні  аналізу художніх 

творів на уроках зарубіжної літератури, що є важливим 

засобом формування таких моральних якостей: 

людяність, доброта, справедливість, толерантність, 

повага до інших та самоповага, працелюбність, 

відповідальність. Обґрунтовано, що саме уроки 

літератури слугують ефективними засобами формування 

в учнів позитивних моральних якостей. 

Ключові  слова: морально-етичні якості, 

кваліфікований робітник, загальнолюдські цінності, 

конкурентоспроможність, самооцінка. 
 

Постановка проблеми. ХХІ століття – це час 

визначення моральних, духовних і загальнолюдських 

цінностей, час нових знань, народження нової людини, 

нової якості життя, нових ідей, час впровадження нових 

здобутків, нової інформаційної культури. 

У сучасній освіті гостро стоїть проблема морального 

розвитку особистості. Кожна цивілізована країна дбає про 

духовний потенціал суспільства взагалі і кожної людини, 

зокрема. Усе це разом пов’язане з рівнем загальної освіти, 

увагою до розвитку загальнолюдських можливостей 

особистості, створення умов для її творчої, пошукової, 

дослідницької реалізації, а значить для розвитку її 

креативності та конкурентоспроможності. 

Урок літератури, з допомогою книги, покликаний 

поєднати людину з життям, морально підтримати її в 

сьогоденному складному суспільстві, навчити краще 

розуміти не тільки себе, а й оточуючих, правильно 

розставити пріоритети та вміти представляти себе як 

кваліфікованого робітника. 

Зазначені проблеми полягають в тому, що на 

сучасному етапі розвитку освіти та суспільних відносин 

зростають вимоги до особистості як суб’єкта всіх 

соціальних процесів, виникає необхідність врахування 
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фактору психологічної готовності молоді до здійснення 

тих чи інших дій у сучасних умовах, забезпечення 

самореалізації та самовираження для досягнення 

життєвого успіху, а не тільки оволодіння певними 

знаннями.  

Все у світі починається з любові: нове життя, нові 

стосунки, нова людина, нове відношення до своєї справи. 

Тільки закоханість у світ, у людей, у мрію, у свою 

професію може стати тією живою силою, що допоможе 

здолати всі труднощі та негаразди й залишити по собі щось 

варте людської шани. 

Аристотель писав: «Морально прекрасною називають 

людину досконалої гідності… Адже про моральну красу 

говорять з приводу доброти: морально прекрасним 

називають справедливу, мужню, благородну і взагалі 

володіючу всіма добротами людину». 

В усі історичні часи суспільство було зацікавлене у 

формуванні такої особистості, яка б за своїми соціально-

виробничими, господарськими, підприємницькими, 

морально-етичними й культурно-цивілізаційними 

орієнтаціями відповідала б його традиціям, уявленням і 

вимогам. У цьому плані призначення виховання 

обумовлене об’єктивною необхідністю послідовного 

засвоєння особистістю майбутнього кваліфікованого 

робітника правил і норм суспільної поведінки, навичок 

культурно-етичного  та морального життя в суспільстві.  

Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. Формування 

моральної свідомості та почуттів стало об’єктом 

дослідження психологів (І. Бех, О. Гришанова, А.Ковальов, 

Г. Костюк, Л. Долинська), а питання підготовки 

конкурентоздатних фахівців досліджували (Т. Глушанок, 

Є. Корчагін, Н. Ничкало, О. Олєйнікова, Л. Отставнова, 

А. Нуртдінова, В. Сохабаєв та ін.). 
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Мета статті: дослідити основні поняття морально-

етичних якостей як особистості в цілому, так і як складову 

підготовки сучасного конкурентоздатного кваліфікованого 

робітника на уроках зарубіжної літератури, шляхом 

аналізу художніх творів.  

Актуальність. В суспільстві завжди гостро стоїть 

проблема в вихованні не тільки конкурентоспроможного 

працівника, а  Людини з великої літери, справжнього 

громадянина своєї держави. Сучасному професіоналу, 

повинні бути притаманні такі моральні якості: людяність, 

доброта, справедливість, толерантність, повага до інших та 

самоповага, працелюбність, відповідальність. Тому вкрай 

важливо, на сьогоднішній день, приділяти на уроках 

літератури  достатньо часу саме для формування 

позитивних моральних якостей  в учнів. 

Виклад основного матеріалу. Враховуючи свій 

багаторічний педагогічний досвід я зрозуміла, що 

особливо гостро морально-етичні проблеми постають 

перед людиною саме у підлітковому віці. Річ у тому, що 

сучасним учням притаманні роздуми про світ і про своє 

місце у ньому, тим більше, що у певний період 

відкриваються розбіжність книжкових і реальних істин. 

Цей період є періодом швидкого захоплення новими 

ідеями, періодом зміни почуттів, настроїв, думок, 

захоплень, періодом інтересу до власної особистості, 

пошуку ідеалів, сенсу життя, незадоволення собою. Усе це 

є вагомим чинником морального розвитку. Таким чином, 

важливо не тільки формувати в учнів моральні поняття, а й 

аналізувати на уроках зарубіжної літератури ситуації 

морального вибору. 

У зв’язку з цим постає питання: звідки ж черпати 

моральні ситуації, аналіз яких сприятиме формуванню 

моральності учнів? Однозначно, як із життя так і 

художньої літератури. 
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Під час вивчення предмету, читаючи різноманітні 

художні твори, учні вчаться бути добрими, справедливими, 

відвертими, моральними, вміти співпереживати іншим та 

допомогти в скрутну хвилину. І цей потенціал треба 

використати якнайповніше. Як на мене, незрівнянно 

важливіше для вчителя літератури, підготувати не просто 

кваліфікованого працівника, навіть, не гарного 

професіонала, спеціаліста в своїй галузі, а насамперед – 

Людину, Особистість. 

Але при цьому, я помітила, що у моїх учнів часто 

занижена самооцінка, вони невпевнені в тому, що вони 

можуть правильно міркувати та висловлювати свої думки. 

Провідним компонентом у критерії позитивна професійна 

«Я – концепція» є самооцінка особистості. Самооцінка – 

судження людини про міру наявності в неї тих чи інших 

якостей, властивостей у співвідношенні з певним 

еталоном, зразком [2, с. 296]. 

Відображаючи рівень людини задоволення чи 

незадоволення собою, самооцінка створює основу для 

сприймання власного успіху чи невдачі в професійній 

діяльності, досягнення мети певного рівня, тобто рівня 

домагань особистості. Рівень домагань особистості – це 

прагнення досягти мети тієї складності, на яку людина 

вважає себе здатною [5, с. 20]. В основі рівня домагань 

лежить самооцінка своїх можливостей, як особистісних, 

так і професійних. 

Наприклад, під час вивчення поетів-символістів ХIХ 

століття, зокрема Волта Вітмена можна створити 

проблемні ситуації, задаючи учням такі проблемні 

запитання. 

Чому поет чує саме пісні, оглядаючи життя трудової 

Америки?   

Чи є краса, на вашу думку, у праці звичайних 

трудівників?   
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Чи можна, на вашу думку, бути щасливим, не 

посідаючи помітного місця у суспільстві? 

У чому, на думку автора, полягає гармонія Всесвіту? 

Яку роль    відіграє в ній людина? 

Як поет пояснює, що таке «трава»? Чи поділяєте ви 

таку думку?    

А вивчаючи вірш Шарля Бодлера «Гімн Красі»: 

Як ви зрозуміли зміст вірша?    

Що таке гімн? Поясніть назву вірша.    

З яким образом асоціюється у поета краса?    

Чи можна вважати, що образ краси у вірші Бодлера 

однозначний? 

 

Продуктивність дискусії залежить від ґрунтовного 

оволодіння учнями необхідною інформацією.   Наприклад, 

аналіз поезії П. Верлена «Поетичне мистецтво». 

Яку найпершу вимогу ставить автор до поетичного 

слова? 

Як ставиться автор до чітких, ясних барв, що 

пропонує? 

Що говорить поет про порушення проблем 

сьогодення, наскільки вони, на його думку, сумісні з 

поезією? 

Як автор ставиться до прийомів риторики, рим, із 

чим їх порівнює?  

Який зміст вкладає, на вашу думку, поет у слово 

«література»?  

Знаючи вікові особливості моїх учнів, я сміливо можу 

передбачити, які теми їх цікавлять, зокрема, вивчаючи 

творчість французьких поетів-символістів, перед моїми 

учнями постає досить цікава мета: дослідити, які життєві 

події надихали поетів на створення творів. Тому можу 

запропонувати наступне завдання.  

Вставте  пропущені  слова  у  текст  телеграми,  яку 

отримав Бодлер з-за кордону на підтримку його збірки 
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«Квіти зла», з якої французьке правосуддя вилучило кілька 

віршів: «Я …… браво! З усіх моїх сил браво вашому 

могутньому талантові. …… вашу руку. Поет Віктор 

Гюго». (Слова для довідки: а) несу, вітаю; б) мовчу, роблю; 

в) кричу, тисну; г) пишу, подаю.) 

Залучення майбутніх кваліфікованих робітників до 

різних видів діяльності передбачає їх здатність і готовність 

до самореалізації у відповідних соціальних ролях. Ступінь 

підготовки особистості учня до виконання відповідальних 

соціальних ролей розглядається в якості об’єктивного 

свідчення й показника повноцінності й вихованості 

особистості. 

В роботі  мною зазвичай практикується передусім 

гуманістичний стиль взаємин який визначається такими 

морально-етичними координатами: «не забороняти, а 

спрямовувати»; «не змушувати, а переконувати»; «не 

залякувати, а вислуховувати мотивацію»; «не командувати, 

а взаємодіяти»; «не обмежувати ініціативу, а надавати 

свободу вибору». [4, с. 16]. На мою думку, суть цієї ідеї 

полягає в наданні учням досить широких повноважень по 

організації власної творчості та реалізації, що допомагає 

учням проявляти себе в повсякденному житті, вони 

отримують можливість моделювати власну діяльність, 

тобто бути ініціативними й самостійними.  

Система уроків зарубіжної літератури здатна 

перетворити як навчання так і виховання в справжній 

процес творення й самостворення, здатна трансформувати 

його в режим самовиховання, забезпечуючи умови для 

ефективного й конструктивного становлення та розвитку 

майбутнього кваліфікованого робітника.  

Висновок. Формування морально-етичних якостей на 

уроках зарубіжної літератури як складова підготовки 

сучасного конкурентоздатного кваліфікованого робітника, 

є важливою і потрібною роботою, адже для розбудови 

нашої держави і її подальшого розквіту  основним 
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завданням стає розвиток людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей і необхідних для успішної 

самореалізації компетентностей. Працівник, який  в своїй 

роботі керується, в першу чергу, моральними цінностями, 

цінує духовні здобутки, поважає думку інших, вміє 

висловлювати свої думки з різних тем – ось справжній 

професіонал і гордість нашої держави. 
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NATALYA YEGOROVA. FORMATION OF MORAL 

AND ETHICAL QUALITIES AS AN IMPORTANT 

COMPONENT OF THE TRAINING OF COMPETITIVE 

SKILLED WORKERS 

 

The basic concepts of moral and ethical qualities as a 

personality as a whole,are represented at tse article and as a 

component of the preparation of a modern competitive skilled 

worker an the lessons of Foreign Literature, through the 

analysis of literali works. After all, a modern professional must 

have the following moral qualities: humanity, kindness, justice, 
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tolerance, respect for others and self-esteem, hard work, 

responsibility. Therefore, it is necessary to devote enough time 

in the literature lessons to create positive moral qualities in the 

students. 

Key words: moral and ethical qualities, skilled worker, 

universal human values, competitiveness, self-esteem. 
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Анотація. Динамічний розвиток суспільства в цілому, 

а також і спрямованість сучасних українських закладів 

освіти на інтеграцію в Європейський освітній простір, 

зумовлюють необхідність реформування професійної 

підготовки в освітній системі. Постійне оновлення 

виробничих технологій та вимог ринку праці до 

професійних компетентностей випускників посилюють 

важливість налагодженої міжпредметної інтеграції серед 

дисциплін професійного спрямування та вимагають 

модернізації змісту навчальних програм.  Для ефективної 

реалізації цих задач в межах окремого навчального закладу 

необхідна цілеспрямована та злагоджена робота 

педагогічного колективу. 
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Ключові   слова: художньо-конструктивна 

компетентність, критерії та ознаки сформованості, 

міждисциплінарні зв’язки, мистецький коледж, професійна 

дизайн-освіта.  
 

Постановка проблеми. Під час професійної 

підготовки майбутніх дизайнерів в умовах мистецьких 

навчальних закладів особливої уваги потребують 

інтеграційні процеси між фаховими дисциплінами, зокрема 

таких, як основи креслення, академічний рисунок, 

перспектива та тіні, а також – комп’ютерне проектування. 

Інтеграційні зв’язки між навчальними предметами 

сприяють розвитку певних груп професійних 

компетентностей, формування яких лежить в 

міждисциплінарному полі. Саме до таких можемо віднести 

художньо-конструктивну компетентність, яка посідає одну 

з ключових позицій в комплексі професійних 

компетентностей майбутніх дизайнерів. Для вивчення 

рисунку, живопису, композиції необхідно опанувати та 

засвоїти прийоми зображення об’єктів в реальному 

просторі, оскільки форму не можна копіювати – її треба 

побачити, усвідомити та вибудувати. Проте, дизайнери-

початківці демонструють недостатні уміння візуально 

відтворювати конструктивну побудову форм, а також певні 

проблеми із масштабуванням та співпропорційністю 

новостворених фігур та існуючих предметів. Це свідчить 

про недостатню увагу викладачів щодо розвитку тих 

професійних компетентностей майбутніх дизайнерів, які 

формуються на межах декількох дисциплін. 

Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. 

Міждисциплінарні та міжпредметні зв’язки не є новим 

питанням педагогіки професійної освіти. Вони активно 

застосовуються і виступають предметом численних 

досліджень вже не одну сотню років. Так, інтеграція 
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природничих дисциплін розглядали видатні педагоги 

Я. А. Коменський, І. Песталоцці, К. Д.Ушинський, 

В .О. Сухомлинський. Важливу роль міжпредметних 

зв’язків у розвитку професійного становлення майбутніх 

фахівців підкреслюють у своїх роботах М. С. Курач [1, 2], 

Н. М. Каліна, В. О. Радкевич [3], К. А. Пархоменко [5], 

О. О. Фурса, однак недостатньо розробленою залишається 

тема розвитку художньо-конструктивної компетентності 

майбутніх дизайнерів як міждисциплінарна педагогічна 

задача. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є 

аналіз ситуації з формування та розвитку художньо-

конструктивної компетентності в умовах мистецького 

коледжу, та розкриття ролі  міждисциплінарних зв’язків як 

вимоги компетентнісного підходу сучасної освіти в 

системі професійної підготовки майбутніх дизайнерів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Компетентністна художня освіта характеризується 

цілісним підходом до знань, навичок та відносин. Ця 

освітня форма з високим ступенем індивідуальної 

відповідальності за студентів, спрямована на їхню 

майбутню кар’єру, – зазначено на сайті Королівської 

Академії мистецтв в Гаазі. [6] Керуючись прагненням 

українських ВНЗ увійти в європейський освітній простір, 

розглянемо навчальні плани Коледжу мистецтв та дизайну 

КНУТД, зокрема, розподіл дисциплін професійного 

спрямування на перші чотири навчальні семестри для 

підготовки майбутніх випускників з спеціальності 022 

«Дизайн» спеціалізації «Графічний дизайн» (денної форми 

навчання) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» на базі повної загальної середньої освіти 

(денної форми навчання). Рік вступу – 2017. 

Даний документ передбачає наступний розподіл і 

послідовність викладення дисциплін та відповідне 

навантаження аудиторних занять в академічних годинах. 
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Таблиця 1.  
 

Фрагмент робочого навчального плану  

Коледжу мистецтв та дизайну КНУТД  

підготовки з спеціальності 022 «Дизайн» спеціалізації 

«Графічний дизайн» (денної форми навчання)   

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» на базі повної загальної середньої освіти 

(денної форми навчання) 
 

Назва навчальної 

дисципліни 

І 

сем. 

ІІ 

сем. 

ІІІ 

сем. 

ІV 

сем. 

Історія мистецтв 52 70   

Основи композиції 42    

Кольорознавство 28    

Основи креслення і 
нарисної геометрії 

24 30   

Рисунок 70 94 64 80 

Живопис 30 80 64 50 

Матеріалознавство 28    

Макетування та робота в 
матеріалі 

 42   

Композиційна організація 
форми 

 54 54  

Основи формоутворення та 
конструювання 

  30 38 

Перспектива і тіні   28  

Основи проектної графіки    40 
 

Як видно з таблиці, логіка навчального процесу в 
даному навчальному закладі побудована таким чином, щоб 
студент мав можливість ознайомитися із базовими 

композиційними законами візуального утворення форм та 
сформувати навички практичної роботи з таких дисциплін, 
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як «Основи композиції», «Кольорознавство», 
«Матеріалознавство»; на два перші семестри навчання 
розраховані предмети «Історія мистецтв» та «Основи 

креслення та нарисної геометрії»; паралельно із цими 
предметами безперервно в розкладі занять тривають 
«Рисунок» та «Живопис» – як дисципліни, що формують 

вміння бачити, відчувати, аналізувати конструктивну 
будову форми та передавати властивості тривимірної 
форми та простору на площині паперу або полотні. Одним 

з найбільш результативних вважається геометральний 
метод викладання рисунку. [5, c. 120] Базові геометричні 
тіла – куля, куб, циліндр, піраміда, конус та ін. в 

комп’ютерних програмах з 3D візуалізації мають спільну 
назву «геометричних примітивів». Спираючись на 
загальновідомі властивості цих форм, можна створювати 

нові фігури, нові об’єкти дизайну шляхом моделювання 
певних зон одного або згрупованих вихідних примітивів. 

Чітко сформульована задача та сформоване освітньо-

розвиваюче оточення стимулює виявлення та розвиток 
здібностей студентів до художньо-проектної діяльності 
[2, с. 29] Професійна діяльність дизайнера також 

характеризується як художньо-проектна. Вона передбачає 
уміння візуалізувати об’єкти, які ще не існують в 
реальності, але які будуть професійною відповіддю на 

поставлену задачу. Отже, чітко формульовані творчі задачі 
спонукають до пошуку власних рішень, що сприяє 
розвитку професійних компетентностей майбутнього 

дизайнера. Жодне із практичних завдань, яке виконується 
на заняттях з різних навчальних дисциплін протягом 
першого курсу, не вимагає уміння зображати уявні 

предмети. Нагадаємо, що умінню візуалізувати власне 
дизайнерське бачення передує: 

 Наявність рішення; 
 Здатність аналізувати конструктивну будову форми 

уявних об’єктів; 

 Володіння графічними прийомами зображення. 
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Як бачимо, важливим етапом на шляху до візуалізації 
власного дизайнерського рішення є формування навичок 
конструктивного аналізу форми уявних об’єктів. Ці 

навички формуються на заняттях з академічного рисунку, 
основ креслення та нарисної геометрії на прикладах 
аналізу форми запропонованих реальних об’єктів та 

традиційних способів передачі візуальної інформації про 
цї предмети. Варіанти втілення здобутих знань про 
предмет у візуальну форму можуть відрізнятись, в 

залежності від того, кому адресує це зображення 
дизайнер – глядачу, замовнику чи виконавцю. Зображення, 
адресоване глядачу має бути візуально виразним, 

лаконічним, композиційно виваженим; замовнику – крім 
перерахованих – повинно актуалізувати рішення первинної 
задачі, а також враховувати смакові орієнтири замовника 

саме в художній стилістиці подачі, виконавців 
дизайнерської ідеї перш за все будуть цікавити габаритні 
розміри, матеріали та способи з’єднань деталей між собою.  

Як відомо, гармонійно та логічно вибудована 
послідовність навчальних дисциплін позитивно впливає на 
досягнення очікуваних результатів. Тому дуже важливо, 

щоб починаючи з першого заняття навчальні програми з 
кожної дисципліни професійного спрямування, а також 
завдання для практичного виконання, які пропонуються на 

закріплення теоретичних знань, вирішували дві пов’язані 
між собою задачі – формування професійної 
компетентності майбутніх дизайнерів через поглиблення 

міждисциплінарних зв’язків. Структура дидактичної 
системи «міждисциплінарний зв’язок» утворюється трьома 
компонентами: 

 Знання з одної предметної галузі; 
 Знання з другої предметної галузі;  
 Зв’язок цих знань в процесі навчання. 
Усвідомлені студентом взаємовідносини між 

елементами структур різних учбових дисциплін – є 
ознакою правильно встановленого міжпредметного 
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зв’язку. Результатом усвідомлення цих взаємовідносин 
можуть бути як нові знання, так і нові узагальнені вміння. 
Нове уміння має ознаки міжпредметного, коли воно 

сформоване в результаті засвоєння зв’язків між способами 
навчально-пізнавальної діяльності, що застосовується в 
різних предметах, і може застосовуватись при оперуванні 

загальними для них міжпредметними знаннями. [1, с. 110]. 
Безумовно, завдання, які вимагають творчого рішення, 

завдання які  моделюються подібними до професійних 

задач – такі завдання мають чіткий міждисциплінарний 
вектор. Вони сприяють формуванню власного практичного 
досвіду студента у вирішенні творчих задач, активізують 

розвитку його професійної компетентності. «До 
організаційно-педагогічних умов діяльності професійно-
художніх навчальних закладів віднесено в тому числі і 

розробку та реалізацію інноваційних методик навчання 
майбутніх фахівців художнього профілю на основі 
інтеграції змісту професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовок» [3, с. 51] 
Як видно з таблиці 1 навчальна програма з дисципліни 

«Основи креслення та нарисної геометрії» розрахована на 

два семестри, аудиторні заняття займають 54 години. 
Тобто, паралельно із цією дисципліною на кінець першого 
року навчання студенти прослухали «Основи композиції» 

(42 год.), «Композиційну організацію форми» (54 год.), 
«Макетування та роботу в матеріалі» (42  год.), 
«Матеріалознавство» (28  год.), «Рисунок» (164  год.), 

«Живопис» (110 год.) та «Кольорознавство» (28 год.), що 
разом складає 468 годин фахових дисциплін.  

Проте, невеликий констатувальний тест показав, що 

саме цьому міждисциплінарному полю не приділяється 
належної уваги. Навесні 2017/2018 навчального року, 
наприкінці першого року курсу, в рамках підсумкового 

заняття з предмету «Основи креслення та нарисної 
геометрії» студентам-дизайнерам було запропоноване 
короткочасне тестове завдання для актуалізації готовності 
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до перенесення знань та навичок з інших навчальних 
дисциплін в графічну роботу. Зміст завдання полягав у 
виконанні ескіза-начерка об’єкта дизайну побутового 

вжитку, який можливо створити із двох-трьох геометричних 
примітивів. Метою завдання було виявлення рівня 
сформованності художньо-конструктивної компетентності 

майбутніх дизайнерів. Роботи, зроблені студентами, були 
настільки різними за стилістикою, за матеріалами 
виконання, за дизайн-рішеннями, що постало питання 

визначити критерії оцінювання як самих робіт, так і – 
власне – рівня проявленої в них художньо-конструктивної 
компетентності. 

 

 
Мал.1. Графічні роботи студентів-першокурсників 
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Виокремлення конкретних ознак та критеріїв для 

оцінки педагогічних явищ завжди має певні труднощі, бо 

сам предмет педагогіки є багатовимірним та неоднорідним 

у своїх проявах. Термін «критерій» походить від грецького 

criterion – (засіб для судження), ознака, на підставах якої 

відбувається оцінка, визначення або класифікація будь-

чого, міра оцінювання. [4] 

З метою досягнення найбільшої об’єктивності в 

оцінюванні графічних робіт студентів було проведене 

опитування викладачів дисциплін професійного 

спрямування для визначення найбільш характерних ознак 

художньо-конструктивної компетентності. У одержаних 

відповідях, називалось близько півтора десятка ознак, що 

можуть виступити в цій ролі, а саме: композиційне 

заповнення аркуша, структурність композиції, змістовне 

наповнення (обґрунтування), конструктивний аналіз 

форми та його графічна візуалізація, стилізація в бік 

виразності, вибір формату згідно з індивідуальним 

творчим поглядом, креативність рішення, вибір місця і 

ракурсу (що підкреслюють унікальність та 

індивідуальність автора), графічна передача об’єму 

предметів, тектонічність форм, візуальна передача фактури 

та матеріальності форми, світлотіньове моделювання, 

володіння засобами графічної виразності, застосування 

законів перспективи, подача, оформлення, визнання цілей 

роботи (завдання). Аналіз результатів анкетування показав 

деяку  неузгодженість  відповідей  і  думок  щодо  ознак  та 

критеріїв оцінювання рівня художньо-конструктивної 

компетентності майбутнього дизайнера в графічній роботі, 

та особливостей організації її розвитку на своїх заняттях та 

міждисциплінарному рівні. Це, на нашу думку, зумовлено 

різною специфікою роботи й особливостями галузей інтересів 

самих педагогів, та дисциплін, які вони викладають.  

Методом експертного оцінювання вагомості ознак 

художньо-конструктивної компетентності майбутнього 
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дизайнера способом ранжування було визначено сім 

домінантних ознак.  

Визначені ознаки утворили наступну послідовність:  

1) композиційне заповнення аркуша; 2) конструктивний 

аналіз форми та його графічна візуалізація; 3) володіння 

засобами графічної виразності; 4) графічна передача 

об’єму предметів; 5) застосування законів перспективи; 

6) світлотіньове моделювання форми; 7) фактура та 

матеріальність форми. 

За цими критеріями (кожним окремо) були оцінені 

вищезгадані роботи. Результати оцінювання, наведені в 

таблиці 2, свідчать про нерівномірніть процесу розвитку 

художньо-конструктивної компетентності, а також про 

логічно вибудовану послідовність засвоєння знань, умінь 

та навичок під час занять, а також про недостатній рівень 

встановлених міждисциплінарних зв’язків. 

Таблиця 2.  
 

Результати аналізу виконання графічного завдання-

тесту на виявлення рівня художньо-конструктивної 

компетентності у студентів-першокурсників 
 

Ранг 
Критерії 

оцінювання 

Рівні 

Низький Достатній Добрий 

1 Композиційне 

заповнення аркуша 
12,5% 31,25% 56,25% 

2 Конструктивний 
аналіз форми та 
його графічна 
візуалізація 

12,5% 37,5% 50% 

3 Володіння 

засобами графічної 

виразності 

12,5% 43,75% 43,75% 

4 Графічна передача 

об’єму предметів 
31,25% 25% 43,75% 
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5 Застосування 

законів 

перспективи 

56,25% 25% 18,75% 

6 Світлотіньове 

моделювання 

форми 

37,5% 31,25% 31,25% 

7 Фактура та 

матеріальність 

форми 

56,25% 31,25% 12,5% 

 

Докладний аналіз робіт, виконаних студентами, 

допоміг виявити та узагальнити певні групи помилок та 

проблем, пов’язаних або із аналізом форми уявних 

об’єктів, або із недостатнім рівнем навичок їхньої 

графічної візуалізації. Керуючись методом кількісної 

обробки даних, ми з’ясували, що наприкінці першого року 

навчання майбутні дизайнери в переважній більшості 

демонструють навички до композиційного заповнення 

аркуша, здатність до графічної візуалізації форми та 

обізнані з прийомами світлотіньового моделювання форми 

при передачі об’єму  предметів.   

Що  є  важливою  базовою задачею дисциплін «Основи 

композиції» та «Рисунок». Але вона не спирається на 

знання законів лінійної перспективи, що відповідно 

погіршує показники такого критерію, як «Графічна 

передача об’єму предметів» та «Фактура та матеріальність 

форми». Перший – через брак знань з перспективи, 

другий  – через брак практичних навичок та недостачу 

часу. Відносно невисокі результати під час візуалізації 

уявного об’єкту за четвертим та шостим критерієм – 

«Графічна передача об’єму предметів» та «Світлотіньове 

моделювання форми» дають підстави для припущення, що 

викладачі дисциплін професійного спрямування, які 

викладають на першому курсі, не приділяють достатньої 

уваги до завдань узагальнюючого змісту, до роботи з 
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уявними формами та завдань міждисциплінарного 

характеру.  

Висновки. Отже, в межах, передбачених навчальним 

планом дисциплін, має приділятись більше уваги 

формуванню та розвитку знань, умінь та навичок студентів 

для їх інтеграції під час практичної діяльності. Тобто, 

узгодження та координація учбових програм для 

оптимізації міждисциплінарних зв’язків сприяє не тільки 

розвитку художньо-конструктивної компетентності, але й 

підвищенню якості професійної підготовки майбутніх 

дизайнерів в цілому. З цієї точки зору корисними будуть 

завдання, розроблені саме в міжпредметному полі, що 

сприятиме активізації пізнавальної діяльності студентів, 

розвитку творчих здібностей, критичного мислення та 

професійно важливих компетентностей. Розробка 

зазначених завдань має носити скоординований характер. 

Їхнє системне виконання позитивно впливатиме на процес 

формування самоідентифікації майбутніх фахівців та 

розвиток професійних компетентностей, а також ідей 

цілістної мистецької освіти. 

Уважаємо за доцільне, вводити в програми з 

«Макетування та роботу в матеріалі» завдання із графічної 

візуалізації майбутніх макетів, з «Основ композиції»  

завдання на пошук гармонійної форми та засобів графічної 

виразності, з «Рисунку» завдань, що концентрують увагу 

студента на існуванні законів лінійної перспективи та 

розвивають зацікавленість до робот з уявними об’єктами, 

дозволяють розвивати відчуття масштабу та 

співпропорційністі новостворених фігур до існуючих 

предметів; включити в програму дисципліни «Основи 

креслення та нарисної геометрії» завдання з 

конструювання та ескізування, для розвитку умінь 

візуального відтворення конструктивної будови об’єктів, 

та навичок просторових маніпуляцій і перетворень 

запропонованих та уявних геометричних форм та об’єктів.  
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as well as the focus of modern Ukrainian educational 

institutions on integration into the European educational 

space, determine the need to reform vocational training in the 
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educational system. Constantly updated production 

technologies and labor market requirements for graduates' 

professional competencies increase the importance of well-

established interdisciplinary integration among professional 

disciplines, and require upgrading the content of curricula. 

For the effective solution of such tasks within a separate 

educational institution, purposeful and coordinated work of the 

teaching staff is necessary. 

Key words: the artistically-constructive competence, 

criteria and signs of formation, interdisciplinary bonds, college 

of arts, professional design education 
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Анотація. У статті обґрунтовано суть поняття 

«проектна культура», на основі аналізу базових дефініцій 

«проект», «проектування» й «культура». З’ясовано, що 

проект є результатом: проектно-технологічної діяльності; 

реалізації освітньої мети або вирішення життєвої 

проблеми; певним цільовим завданням, на яке були 

спрямовані зусилля особистості. Проектування 

схарактеризовано як процес, що здійснюється в межах 

проектно-перетворювальної діяльності і відображає 

ставлення суб’єкта проектування до оточуючого 
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середовища й відтворюється в об’єктах проектування. 

Встановлено, що культура поєднує у собі не лише набуті 

історичні матеріальні й духовні цінності, а й знання та 

вміння людей певного історичного періоду, як своєрідний 

творчий потенціал, що реалізується ними у діяльності. 

Здійснено аналіз основних підходів щодо розуміння суті 

проектної культури. Зроблено висновок про трактування 

означеного поняття в різних аспектах. На основі аналізу 

базових понять з’ясовано семантику поняття «проектна 

культура», яке визначено як якісну характеристику 

проектної діяльності особистості, що передбачає 

реалізацію власного творчого потенціалу й досвіду і 

виражається у високій ступені досконалості 

спроектованої моделі майбутньої діяльності, 

матеріального виробу або іншого об’єкту праці. 

Ключові  слова: проект, проектування, культура, 

проектна культура, матеріальні та духовні цінності, 

творча діяльність.  
 

Постановка проблеми. Сучасні тенденції в галузі 

освіти потребують переосмислення основних підходів до 

організації освітнього процесу, передбачають 

трансформації процесів, що пов’язані з розвитком 

особистості. Це в свою чергу зумовлює необхідність 

активного залучення учнівської молоді до проектної 

діяльності. Проектна діяльність сприяє пошуку 

оптимальних шляхів, системному й послідовному 

вирішенню проблем, зокрема життєвих. Саме реалізація 

проектів як в освітній, так і в майбутній професійній 

діяльності забезпечує розвиток критичного мислення, 

креативності, самостійності й потребує належного рівня 

сформованості проектної культури. 

Таким чином, у контексті сучасних підходів, 

особливого значення набуває проектна діяльність фахівців 

різних галузей, а, отже, й формування їхньої проектної 
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культури. Однак, на сьогодні відсутнє загальноприйняте 

тлумачення означеного поняття, що породжує наукові 

дискусії уточнення  семантико-змістового наповнення 

категорії «проектна культура». 

Аналіз результатів останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. В науковому 

дискурсі наявні численні праці, автори яких вдаються до 

визначення суті поняття «проектна культура» й наукової 

категорії «культура» загалом, що обумовлює розуміння 

проектної культури як її різновиду. Зокрема наукову 

цінність становлять праці: С. Бесклубенко «Теорія 

культури» [2], В. Нікітіна «Генеза архітектурної культури» 

[8], в яких розглянуто проблеми дослідженості стану 

сучасної культури через різні види діяльності, її типологію 

й структуру. Проблеми формування проектної культури 

розкриваються в працях М. Ахметової, Ю. Вєсьолової, 

І. Ісламбекової, Т. Карпинської, І. Зимньої, Н. Коваленко, 

А. Кравцова, Д. Луп’яка, В. Сидоренка, В. Ченобитова, 

Н. Яковлевої та ін. Зокрема В. Беспалько, А. Брехунець, 

А. Гіна, О. Марущак, А. Нісімчук, Н. Топіліна, С. Ящук 

визначають проектну культуру як складову професійної 

компетентності фахівця, що забезпечує його здатність 

творчо діяти в сучасному суспільстві, проектувати свою 

професійну діяльність й оцінювати її результати. Часто 

підґрунтям формування проектної культури позиціонують 

проектну компетентність. На думку О. Мельничука й 

О. Степанова, більш коректним є використання терміну не 

проектна культура, а проектно-технологічна культура. 

Однак, незважаючи на значну кількість досліджень, наразі 

немає єдиного підходу до визначення сутності цього поняття.  

Метою статті є аналіз базових понять та основних 

підходів щодо формулювання змісту поняття «проектна 

культура» та визначення його сутнісних характеристик.  

Виклад основного матеріалу. В обґрунтуванні сутності 

поняття «проектна культура» розглянемо, насамперед, 
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семантику лексем: «проект», «проектування» і «культура». 

Зокрема, у Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови поняття «проект» визначено, як: 

1) сукупність документів (розрахунків, креслень тощо), 

необхідних для зведення споруд, виготовлення машин 

тощо; 2) попередній, загаданий текст будь-якого 

документа, що виноситься на обговорення; 3) задуманий 

план дій, задум організації, влаштування, заснування будь-

чого [4].  

Поступово, під впливом цивілізаційних чинників зміст 

поняття трансформувався, що аргументується 

інтерпретаційними варіантами досліджень останнього 

десятиліття. Наразі проект розглядається як результат 

проектно-технологічної діяльності; результат реалізації 

освітньої мети або вирішення життєвої проблеми; певне 

цільове завдання, на яке були спрямовані зусилля 

особистості. Проект є результатом специфічної діяльності 

людини, в ході якої нею було прийнято відповідні рішення, 

що забезпечують реалізацію цілей, створення й 

використання матеріальних або матеріалізованих об’єктів – 

проектування.  

Зазначимо, що проектування передбачає наявність у 

особистості здатності ставити цілі, спрямовувати свою 

діяльність на їх реалізацію шляхом складання 

оптимального плану дій, моделювання й прогнозування 

очікуваного результату, визначення оптимальних 

технологій й методів його досягнення.  

У працях дослідників проектування розглядається як 

механізм культури особистості, що сприяє її розвитку й 

залученню до творчої діяльності. Теоретико-методологічні 

засади проектування обґрунтовано в працях 

С. Кримського, який зазначає, що «…сучасна теорія як 

форма організації знання починає все більш органічно 

поєднуватися із проектом, а проект – забезпечувати 

методологію практичної діяльності. У цьому зв’язку 
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методологічні функції проекту виявляються ширшими, ніж 

конструктивне завдання теорії чи теоретичні підвалини 

практики. Адже проект будується за алгоритмами 

практики, а функціонує у вигляді теоретичної побудови» 

[6, с. 183]. 

На початковому етапі термін «проектування» 

пов’язували, переважно, з технічною сферою діяльності. 

Пізніше проектування поширилося на різні галузі: 

інженерну, архітектурну, будівельну, соціальну, педагогічну, 

сферу дизайну тощо. Важливо відмітити, що проектування 

передбачає обов’язково проектно-перетворювальну 

діяльність, яка відображає ставлення суб’єкта проектування 

до оточуючого середовища й знаходить своє відображення 

в об’єкті проектування. Підтвердження цього знаходимо у 

працях М. Чобітька, який проектувальну діяльність 

розглядає як спосіб становлення особистісно зорієнтованої 

позиції учасників освітнього процесу та забезпечення 

їхньої співпраці, співтворчості в процесі професійної 

підготовки [14, с. 28].  

Таким чином, проектування – це діяльність, яка 

спрямована на реалізацію певної цілі шляхом 

обґрунтування ідеї, її розроблення та втілення, тобто 

реалізацію проекту. Успішність реалізації проекту залежить 

від рівня сформованості проектної культури особистості. 

Тому наступним поняттям, яке потребує вивчення є 

«культура».  

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної 

української мови поняття «культура» потрактовується, як: 

1)  сукупність матеріальних і духовних цінностей, 

створених людством протягом його історії; 2)  рівень 

розвитку суспільства у певну епоху; 3) те, що створюється 

для задоволення духовних потреб людини; 4) освіченість, 

вихованість; 5) рівень, ступінь досконалості якої-небудь 

галузі господарської або розумової діяльності [4, с. 596].  
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На думку С.  Кримського поняття «культура» 

передбачає реалізацію потенціалу творчої діяльності, що 

характеризується відтворенням особистістю історичного 

досвіду, його невикористаних потенційних можливостей із 

метою подальшого розвитку та збагачення історичного 

досвіду [6, с. 56]. 

Науковець С. Безклубенко, досліджуючи сутність 

поняття «культура» на основі семантичного аналізу 

поняття, наголошує на його багатоаспектності. При цьому 

відзначає, що розгляд поняття «культура» як суспільного 

явища потребує детального вивчення. Зокрема під 

культурою, в цьому аспекті, науковець розуміє сукупність 

матеріальних та духовних надбань, що передбачають 

«…позитивні результати цілеспрямованої діяльності 

людей: насамперед і головним чином, предметні, речові 

результати (твори мистецтва, архітектурні споруди, 

технічні конструкції)» [3, с. 10]. В підтвердження своєї 

думки науковець наводить погляди Л. Гумільова, який 

зазначав: «Культура – створіння рук і розуму людини – 

система жoрстка, хоча замкнута, не здатна до самостійного 

розвитку. Будь-який предмет, будучи створеним людиною, 

набуває форми, яка консервує матеріал: камінь, метал чи 

слово або музичну мелодію. Творіння рук людських 

виходить за межі природного саморозвитку. Воно може 

або зберігатися, або руйнуватися» [5, с. 27]. 

Однією з важливих особливостей культури, на думку 

С. Безклубенко є те, що вона поєднує у собі не лише набуті 

історичні матеріальні й духовні цінності, а й знання та 

уміння людей, які живуть у певний історичний період, як 

своєрідний творчий потенціал, що реалізується ними у 

діяльності [3]. Враховуючи це, наступною особливістю 

культури є наявність постійного взаємообміну знань 

сучасних людей з тими надбаннями, що були здійсненні 

їхніми предками, внаслідок чого відбувається постійне 

збагачення знань й умінь сучасних поколінь, опанування 
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досвідом творчої діяльності, що забезпечує збагачення 

культури цілого народу й людства загалом. С. Кримський 

наголошує, що культура існує лише в нації, її історичному 

досвіді, цінностях, які створюють її представники. Втрата 

нацією своєї культури призводить до її зникнення, 

розчинення в інших культурах і народах [6]. 

Таким чином, за результатами аналізу наукових праць 
можна стверджувати, що культура, на сучасному етапі 
розглядається, переважно, в двох аспектах. Перший аспект 
характеризує культуру як процес становлення особистості 
як суб’єкта культури й відповідно передбачає наявність 
взаємозв’язку між рівнем розвитку людини та її культури й 
рівнем розвитку суспільства в конкретний історичний 
період. Таким чином, у культурі накопичується досвід і 
результати творчої діяльності людей. Другий – передбачає 
формування творчої спрямованості особистості засобами 
культури, тим самим культура є своєрідним засобом 
удосконалення людини. 

Необхідно відмітити, що базуючись на поняттях 
«проект», «проектування» та «культура» серед науковців 
відсутнє загальновизнане розуміння сутності проектної 
культури. Основні підходи до визначення сутності поняття 
«проектна культура» наведено в табл.1. 

Таблиця 1 

Основні підходи до визначення сутності поняття 

«проектна культура» 
 

Прізвище науковця, 

дослідника 

Сутність поняття  

«проектна культура» 

В. Ченобитов, 

Н. Коваленко [13] 

вища форма фахової компетентності 

фахівця у сфері проектування; 

знання і вміння проектування та 

реалізації оптимальних ідей 

В. Шеховцова, 

А. Ашеров [15] 

якісна характеристика, визначена 

рівнем розвитку системного і 

проектного мислення, світогляду, 
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сприйняття і осмислення дійсності; 

вона відображає творчі здібності 

людини (групи людей, суспільства 

загалом), досягнуті в результаті 

освоєння теоретичних знань і 

практичних умінь у певному виді 

діяльності, що дозволяють 

удосконалювати і створювати нові 

об’єкти, предмети, технології, 

процеси з метою задоволення 

зростаючих матеріальних, духовних, 

інформаційних і інших потреб 

людей, а також міра освоєння систем 

морально-етичних і юридичних 

норм, цінностей, установок, 

пов’язаних з технічним, соціальним і 

комп’ютерним проектуванням 

М. Ахметова [1] сукупність «проектних» способів 

інноваційного перетворення дійсності 

на основі прогнозування, планування, 

конструювання та моделювання 

явищ, процесів і систем 

Н. Пахомова [9] характеристику фахівця, що свідчить 

про його здатність до організації та 

здійснення проектної технології 

Н. Топилина [12] інтеграційний соціокультурний 

феномен, що об’єктивує в педагогічній 

практиці рівень розвитку 

методологічної культури педагога 

Н. Матяш, 

В. Веселова [7] 

сукупності проектних способів 

перетворення дійсності (природи, 

суспільства, людини) в поєднанні їх 

нормативного змісту і ціннісного сенсу  

В. Сидоренко [11] сукупність досвіду матеріальної 

культури і сукупність масиву знань, 
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навичок і цінностей, утілених у 

мистецтві планування, винахідництва, 

формоутворення і виконання 

В. Сидоренко, 

А. Брехунець [10] 

рівень розвитку перетворювальної 

діяльності людини, що виражений у 

сукупності досягнутих технологій 

матеріального і духовного 

виробництва і який дозволяє йому 

ефективно брати участь у сучасних 

технологічних процесах на основі 

гармонійної взаємодії з природою, 

суспільством і технологічним 

середовищем, тобто комфортність 

тріади: природа – суспільство – 

техносфера 
 

Як свідчать визначення проектної культури наведені в 

таблиці 1, у науково-освітньому просторі використовують 

різні підходи до її трактування: одні дещо узагальнені, 

інші – більш розширені. Необхідно відмітити, що 

незважаючи на різні позиції науковців, всі вони одностайні 

у своїх поглядах щодо того, що важливими структурними 

складниками проектної культури є творчі якості 

особистості, здатність до вирішення проблемних завдань, 

уміння вибирати оптимальні методи й засоби для 

досягнення поставлених цілей. Формування проектної 

культури можливе лише в процесі залучення особистості 

до проектної діяльності, розроблення й втілення проектів. 

Особливістю проектної культури є наявність готовності до 

самовдосконалення на засадах опанування та відтворення 

відповідного досвіду.  

Отже, під проектною культурою розуміємо якісну 

характеристику проектної діяльності особистості, що 

передбачає реалізацію власного творчого потенціалу й 

досвіду і виражається у високому ступені досконалості 
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спроектованої моделі майбутньої діяльності, матеріального 

виробу або іншого об’єкту праці. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямі. Таким чином, базовими поняттями для визначення 

сутності поняття «проектна культура» є «проект», 

«проектування» й «культура». Зокрема проект є 

результатом проектно-технологічної діяльності; результатом 

реалізації освітньої мети або вирішення життєвої 

проблеми; певним цільовим завданням, на яке були 

спрямовані зусилля особистості. Проектування розглядається 

як механізм культури особистості, що сприяє її розвитку й 

залученню до творчої діяльності. При цьому під культурою 

розуміється сукупність матеріальних та духовних надбань, 

що характеризують ступінь досконалості якої-небудь 

галузі господарської або розумової діяльності. Саме так 

трактуючи базові поняття було визначено сутність поняття 

«проектна культура» як якісну характеристику проектної 

діяльності особистості, що передбачає реалізацію власного 

творчого потенціалу й досвіду і виражається у високій 

ступені досконалості спроектованої моделі майбутньої 

діяльності, матеріального виробу або іншого об’єкту праці. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 

визначенні структурних компонентів проектної культури 

та розробці методики її формування. 
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IHOR ANDROSHCHUK.  PROJECT CULTURE:  

ITS ESSENCE AND FEATURES 
 

Abstract. The article focuses on the need to clarify the 

concept of “project culture” based on the analysis of such 

basic concepts as “project”, “project development” and 

“culture”. It is found that a project is the result of project and 

technological activities; the realization of some educational 

goal or solving of some life problem; certain target tasks 

toward which the individual’s efforts are directed. The project 

development is described as a process involving project and 

transformative activities and demonstrating the individual’s 

attitude towards the environment and is reflected in the project 

object. It is specified that culture combines not only the 

acquired historical material and spiritual values but also the 

knowledge and skills of people living in this historical period 

as a kind of creative potential they realize in their activities. 

The main approaches of scholars and researchers to studying 

the essence of project culture are analyzed. The concept under 

study is interpreted in various aspects. It is concluded that 

there is no single approach to its interpretation. Based on the 

analysis of the basic concepts, the concept of “project culture” 

is specified. It is defined as a qualitative characteristic of the 
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individual’s project activities, which are aimed at realizing 

creative potential, are characterized by the individual’s 

reproduction of relevant experience and are expressed in the 

well-projected model of future activities, material product, etc. 

 

Key words: project, project development, culture, material 

and spiritual values, creative activity. 
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Анотація. У статті розглядається формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців з 

дизайну крізь призму впливу варіативної складової 

освітньої програми, що поєднує у своїй структурі 

професійні та наукові знання на основі осмислення 

проблем людського життя і спілкування з предметним 

середовищем. Виокремлено перспективні напрями 

інноваційного розвитку дизайну і дизайн-освіти. 

Наголошується, що конструктивні способи розв’язання 

проблем розвитку дизайн-освіти слід шукати у потребах і 

досягненнях суспільства, запитах окремих соціальних груп, 

кожної людини на красу і користь. Автором 
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позиціоновано систему дизайн-освіти як потужний дієвий 

засіб формування художньо-естетичної культури 

суспільства. 

Ключові слова: варіативна складова, дизайн-освіта, 

професійні компетентності, підготовка дизайнерів. 

Однією із загальносвітових тенденцій щодо норм 

якості професійної освіти є взаємодія з ринком праці, 

професіоналізація й особистісна орієнтація освітніх 

програм. Зміни в умовах функціонування сучасних 

підприємств, посилення ролі дизайну у процесі 

виробництва промислової продукції зумовлюють 

спрямованість освітніх програм вищої школи на розвиток 

творчих і художньо-проектних здібностей студентів. 

Актуальність професії дизайнера стала очевидною за 

необхідності насичення ринку товарів і послуг 

вітчизняною продукцією. В умовах сьогодення дизайн-

освіта викликає інтерес у діячів різних наукових галузей: 

філософів, психологів, педагогів, художників, дизайнерів, 

мистецтвознавців.  

Зокрема, традиція вивчення філософських проблем 

взаємозв’язку пізнання та творчості, сформована впродовж 

більше ніж ста років, репрезентована у працях 

М. О. Бердяєва, Г. В. Гегеля, Л. М. Гумільова, Є. Н. Ільїна, 

О. Ф. Лосєва, Ю. М. Лотмана, В. В. Розанова.  

Закономірності розвитку дизайну як різновиду творчої 

художньої діяльності висвітлено у роботах В. Р. Аронова, 

М. К. Воронова, В. Л. Глазичева, В. Я. Даниленка, 

Дж. Джонса, О. М. Лаврентьєва, А. Моля, В. Ф. Рунге, 

О. А. Фурси, А. В. Чебикіна.  

На увагу заслуговують дослідження вчених, які 

працюють у окремих сферах професійного дизайну, де 

розглянуто окремі аспекти історії та теорії дизайн-

діяльності: В. П. Зінченка, О. П. Мельникова, 

С. М. Михайлова, О. І. Нестеренка, Є. А. Розенблюма, 

В. Ф. Сидоренка, С. О. Хан-Магомедова. 
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Окремі питання професійного становлення фахівців-

дизайнерів розкрито в дослідженнях О. Ш. Анішева, 

О. В. Бойчука, Н. П. Валькової, М. П. Васильєвої, 

І. Ф. Волкова, В. М. Гамаюнова, Г. Є. Гребенюка, 

Т. М. Журавської, К. М. Кантора, В. П. Клімова, 

Л. О. Кузмічьова, В. І. Лесняка, С. П. Мігаля, 

Р. Б. Мінервіна, Ю. А. Мохіревої, Л. Б. Переверзєва, 

В. А. Побєдіна, І. В. Привалової, В. М. Розіна, 

В. Ф. Сидоренка, Є. В. Черневич, Р. Т. Шмагало. 

У цих дослідженнях наголошується на необхідності 

розвитку самостійного мислення студентів, уміння активно 

сприймати, аналізувати й синтезувати навчальний матеріал, 

опановуючи необхідні знання. Проте недостатньо вивченими 

залишаються науково-теоретичні основи формування 

художньо-графічних умінь майбутніх дизайнерів. 

Визначальне значення у формуванні професійної 

компетентності майбутніх фахівців з дизайну має 

варіативна складової освітньої програми, зокрема для 

набуття художньо-графічних умінь, а також закріплення у 

практичній професійній діяльності закономірностей 

цілеспрямованого сприйняття проектувальних завдань, 

утворення художнього задуму, освоєння нових знань, 

умінь, навичок. 

Художньо-графічні вміння майбутніх дизайнерів 

розглянуті як одні з центральних у системі загальної 

професійної підготовки. Відповідно до цього, професійну 

освіту проаналізовано у трьох взаємопов’язаних аспектах: 

змісту, функціонування й розвитку. 

На підставі розгляду концепцій провідних науковців, 

передусім педагогів, теоретиків дизайну, дизайнерів-

професіоналів, зазначено, що метою підготовки майбутніх 

дизайнерів є формування у студентів свідомого підходу до 

професійної творчості, виховання фахівців із широким 

спеціальним світоглядом, прагненням до отримання 

ґрунтовних знань у галузі художньо-графічної діяльності 
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та здатності працювати в будь-якому діапазоні графічних 

засобів, вести постійний пошук виразності образу, гармонії 

у просторі комунікацій, мати високий потенціал 

креативності. 

Виходячи з трьохкомпонентної структури художньо-

графічної підготовки майбутніх дизайнерів, як суттєві 

виділяють такі чільні її завдання: формування необхідних 

художньо-графічних знань і вмінь як бази для художньо-

графічної творчості й подальшого продуктивного вивчення 

фахових дисциплін; активізація пізнавального інтересу до 

художньо-графічної діяльності; розвиток уміння аналізувати, 

самостійно ухвалювати рішення і виконувати завдання різної 

складності; накопичення творчого потенціалу студентів; 

забезпечення позитивного результату при виконанні вправ; 

досягнення відповідності художнього рішення проекту 

його комерційним цілям.  

Розгляд формування художньо-графічних умінь 

майбутніх дизайнерів як невід’ємної частини професійної 

компетентності, цілісного процесу підготовки студентів 

уможливив репрезентацію його у вигляді сталої системи 

взаємопов’язаних фахових дисциплін варіативної складової 

освітньої програми, основними з яких є: «Основи 

композиції», «Шрифт», «Проектування», «Комп’ютерне 

проектування», «Комп’ютерна графіка». Аналіз складників 

цієї системи дозволив виявити її багатоплановість, 

взаємозалежність та значущість таких структурних 

елементів у справі підготовки сучасного фахівця.  

Здійснення професійної підготовки майбутніх 

дизайнерів вимагає якісного планування навчально-

виховного процесу; відбору та структуризації змісту 

професійно-художньої освіти з урахуванням варіативного 

компоненту; дотримання чіткої послідовності у вивченні 

мистецько-художніх і фахових дисциплін та проведенні 

практик; поєднання різних форм організації навчання; 

упровадження інноваційної системи контролю знань і 
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вмінь майбутніх фахівців-дизайнерів, яка ґрунтується на 

самооцінці власної професійно-художньої творчості, на 

взаємозв’язках змісту навчання й вимог сучасного 

виробництва до підготовки компетентного суб’єкта 

дизайн-діяльності. 

У процесі підготовки майбутніх дизайнерів адаптовано 

базові принципи навчання: спрямованості навчання на 

виконання завдань щодо формування професійної 

компетентності майбутніх дизайнерів; науковості, 

систематичності й послідовності навчання; наочності; 

використання різних методів, форм і засобів залежно від 

завдань і змісту фахових дисциплін; створення необхідних 

умов для навчання; міцності, усвідомленості й дієвості 

результатів освіти, виховання й розвитку.  

Таким чином, художньо-графічну підготовку студентів 

розглянуто як цілісну багатовимірну систему формування 

професійної компетентності, яка розвивається та 

вдосконалюється. Підкреслено, що концептуальні основи 

формування професійних умінь майбутніх дизайнерів 

базуються на принципах методики особистісно 

орієнтованого навчання та теоретичних положеннях про 

структуру й гармонійний розвиток творчої особистості, 

формування мотивації, пізнавального інтересу студентів.  

Ключовою дефініцією дослідження є поняття 

«художньо-графічні вміння майбутніх дизайнерів», 

сутність якого можна визначити як реалізацію суб’єктом у 

матеріалі (ескізах, проектах, малюнках, виробах) ідеальних 

образів, уявлень, фантазій із застосуванням знань, 

прийомів виконання, набутих у процесі вивчення 

дисциплін варіативної складової освітньої програми. 

Визначальною умовою успішного формування таких умінь 

є освоєні способи організації навчальної діяльності, 

орієнтовані на виконання чітко сформульованих 

професійних завдань.  



СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ – Випуск 13 

226 

До узагальнених художньо-графічні вмінь, що ними 

мають володіти студенти належать вміння організувати 

складну формальну структуру з використанням різних 

композиційних засобів з підпорядкуванням її принципу 

«цілісності»; малювати шрифт із урахуванням базових 

закономірностей його побудови; структурно мислити задля 

гармонійного узгодження елементів композиції; 

опановувати академічні прийоми, вивчаючи на історичних 

прикладах закономірності побудови художньої композиції; 

ефективно використовувати у творчому процесі 

просторове мислення й уяву.  

Художньо-графічна діяльність дизайнера має ціннісно-

орієнтований характер, оскільки дозволяє у межах 

виробництва досягти естетичної та функціональної якості 

проектованих виробів, а у масштабах соціуму – осмислити 

проблеми формування і розвитку естетичних смаків 

замовників і споживачів. Студенти-дизайнери, які 

опановують творчий процес виготовлення моделі, повинні 

мати ґрунтовну художньо-графічну підготовку, досконало 

володіти базовими знаннями у сферах композиції, шрифту, 

проектування. 

Актуальним є теоретичне обґрунтування і практичне 

розв’язання наукової проблеми, в умовах багаторівневої 

диференціації та міждисциплінарної інтеграції змісту 

освіти у сучасному культурно-освітньому просторі, 

формування професійної компетентності майбутніх 

дизайнерів у процесі вивчення дисциплін варіативної 

складової освітньої програми. Фундаментальна 

дизайнерська, передусім художньо-графічна, підготовка 

студентів представлена однією з підсистем загальної 

професійної підготовки, необхідність якої продиктована 

вимогами ринку праці, за умов презентації дизайн-

діяльності як оригінального виду проектної праці, 

ґрунтовним складником якої є художньо-графічна творчість.  
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Концептуальні основи професійної підготовки майбутніх 
дизайнерів, у підґрунтя яких покладено перевірені 
історичним досвідом та підтверджені сучасністю теорії 
дизайн-освіти, не тільки інтегрують загальні та спеціальні 
знання, уміння й навички, що отримують студенти у 
процесі навчання, але й формують особистісні риси тих, 
чия підготовка має бути адекватною змісту і способам 
реалізації майбутньої професійної діяльності. Мета 
навчання забезпечує формування особистісно-професійних 
та індивідуальних якостей студентів відповідно до їхніх 
здібностей і освітніх потреб, та його завдання – підготовка 
фахівців графічного дизайну широкого профілю, 
спроможних керувати художньо-графічною діяльністю, 
аналітично вирішувати комплексні завдання. Фактори, що 
ними обумовлено зміст навчання (вимоги до професійної 
підготовки майбутніх дизайнерів, висунуті соціумом, з 
одного боку, та сучасний стан світового дизайну, з іншого) 
окреслюють умови та специфіку навчальної роботи.   

Обґрунтовано наукову дефініцію «художньо-графічні 
вміння» та на підставі аналізу наявних наукових концепцій 
щодо ролі дизайну у життєдіяльності соціуму визначено її 
місце у структурі професійної компетенції майбутніх 
дизайнерів. Встановлено, що зміст художньо-графічних 
умінь зумовлює комплекс художніх, графічних і проектних 
умінь, складники якого взаємопов’язані між собою, 
доповнюють один одне та є ґрунтовною базою для 
формування таких умінь у процесі вивчення дисциплін 
варіативної складової освітньої програми. 

Практично розроблено критерії (мотиваційний; 
когнітивний; художньо-естетичний; функційно-логічний) 
та показники сформованості художньо-графічних умінь 
майбутніх дизайнерів за умов розкриття змісту рівнів 
демонстрації таких умінь (високий, середній, низький).  

Унаочнено, що високий рівень представлений наявністю 
стійкого інтересу до художньо-графічної діяльності, 
сталим прагненням реалізувати творчий потенціал при 
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виконанні завдання; підвищеним інтересом до 
дизайнерської праці, намаганням визначити сутність 
проблеми, переконливо проаналізувати ситуацію, віднайти 
необхідні аналогії задля розв’язання питання. Студенти 
означеного рівня здатні самостійно актуалізувати 
необхідні знання, розробляти гіпотезу можливих шляхів 
дослідження, їм також властиві високий ступінь пізнання 
закономірностей емоційної та асоціативної дії засобами 
графіки, уміння самостійно працювати з аналогами, 
сформоване естетичне ставлення до обраної справи, відчуття 
виразності форми, стильової єдності проектованих об’єктів,  
володіння технікою відтворення художньо-графічних 
характеристик, наявність позитивного настрою. Майбутні 
дизайнери з високим рівнем сформованості художньо-
графічних умінь продемонстрували композиційно-графічну 
уяву, здатність до самостійної реалізації художньо-образних 
рішень та професійного користування різноманітними 
художньо-графічними засобами за умов підпорядкування 
їх творчим завданням, спроможність досягти досконалості 
у пошуках оригінальних рішень.  

Студенти з середнім рівнем сформованості художньо-
графічних умінь здатні встановлювати закономірності 
емоційної та асоціативної дії засобами графіки. Водночас 
вони мають ситуативний інтерес до дизайнерської 
діяльності, до імпровізації; самостійно не використовують 
власний творчий потенціал; вимагають імпульсу ззовні для 
самовираження. Аналізуючи різні ситуації, студенти цієї 
групи не завжди самостійно та обґрунтовано виконують 
необхідні операції, потребуючи допомоги педагога; 
недостатньо володіють технікою відтворення художньо-
графічних характеристик, прийомами художньо-образного 
зіставлення, не здатні до творчого використання художньо-
графічних засобів. Суб’єктивні труднощі у реалізації 
графічно-зображувального рішення, що постають перед 
ними, зумовлені недостатнім рівнем розвитку композиційно-
графічної уяви.  
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Низький щабель сформованості художньо-графічних 
умінь характеризується такими ознаками: епізодичним 
інтересом до дизайнерської діяльності; відсутністю 

прагнення до імпровізації, бажань отримати нову 
інформацію, прагненні до самовираження у студентському 
колективі. Студенти означеного рівня не виявляють 

пізнавальної активності, потребуючи постійної допомоги 
педагога, здатні до здійснення лише поверхневого аналізу. 
У них відсутній свідомий зв’язок між емоційною дією та 

функціональною організацією графічного зображення, не 
розвинені здібності сприйняття натури та її відтворення 
художньо-графічними засобами на листі паперу. Графічні 

вміння цих студентів визначаються низьким рівнем 
сформованості, тому вони неспроможні творчо 
користуватися розмаїтими художньо-графічними засобами. 

Педагогічними умовами забезпечення ефективного 
формування професійної компетентності майбутніх 
дизайнерів у процесі вивчення дисциплін варіативної 

складової освітньої програми є формування теоретичних і 
практичних художньо-графічних знань і художньо-
графічних умінь; використання різних дидактичних 

можливостей способів проектування для досягнення 
оптимізації переходу від прямого управління до 
співуправління художньо-графічної діяльності; комплексний 

розгляд дидактичних форм і методів упровадження засобів 
для переходу від співуправління до самоврядування 
власною діяльністю.   

Отже, перспективи подальших розвідок вбачаємо у 
детальному розгляді комплексних можливостей 
професійного становлення фахівців-дизайнерів; у пошуку 

оригінальних шляхів отримання професійних навичок 
майбутніми дизайнерами, які спеціалізуються у 
різноманітних галузях дизайн-діяльності. З дослідженням 

низки таких питань пов’язане подальше вдосконалення 
професійної підготовки студентів-дизайнерів у вітчизняній 
вищій школі. 
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Abstract. The article considers the formation of 
professional competence of future design specialists through 
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the prism of the influence of the variational component of the 
educational program, which combines in its structure 
professional and scientific knowledge on the basis of 
comprehension of problems of human life and communication 
with the subject environment. The perspective directions of 
innovative development of design and design-education are 
singled out. It is noted that constructive ways of solving 
problems of development of design education should be sought 
in the needs and achievements of society, the requests of 
individual social groups, each person on beauty and benefit. 
The author has positioned the system of design education as a 
powerful effective means of forming the artistic and aesthetic 
culture of society. 

Key words: variational component, design-education, 

professional competence, preparation of designers. 
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літературознавчої підготовки студентів та формування 

їх дослідницьких компетенцій. 

Ключові  слова: навчально-дослідницька діяльність, 

літературна освіта, література і театр. 

 

Постановка проблеми, її зв’язок з важливими 

завданнями. Вивчення літератури у синтезі мистецтв 

сприяє усвідомленню аксіологічного та рецептивного 

потенціалу прочитаних творів, привертає увагу до 

особливостей їх поетики, розкриває можливості діалогу 

письменника з літературною традицією, його участі у 

суспільних та естетичних дискусіях свого часу, впливу на 

свідомість і смаки наступних поколінь. 

Більшість театральних постановок ґрунтуються на 

літературних творах, саме театр здавна популяризує 

шедеври світової літератури, а гра акторів і талант 

режисерів здатні особливим чином розкрити характери 

героїв, загальну авторську ідею, а часто і внести нові 

сенси. Песимістичні прогнози про занепад театру у добу 

кінематографа, а пізніше – Інтернету не виправдалися, нині 

саме молодь захоплюється театром і забезпечує театральні 

аншлаги. Втім вона гостро відчуває брак інтерпретаційних 

знань і вмінь, гуманітарної культури в цілому.  

У системі філологічної підготовки у вищій школі 

недостатня увага до зазначеної проблематики з боку 

нормативних історико-літературних курсів (та дуже 

обмеженої за обсягом культурології) може бути частково 

компенсована за рахунок елективних додаткових 

дисциплін, наприклад, курсу «Література і театр». 

Відповідно актуальною, на нашу думку, є проблема їх 

змісту та методичного забезпечення, міжпредметного 

контексту та дослідницької складової.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, 

виокремлення невирішених її частин. Розв`язання 

поставлених завдань вбачалося на перетині сучасних 
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культурологічних підходів, науково-методичних 

напрацювань з впровадження елективних курсів, 

застосування інтерактивних методів роботи у вищій школі, 

наукознавчих розвідок, літературознавчих уявлень про 

інтермедіальність.  

Серед робіт, присвячених методологічним засадам, 

міжнародному та вітчизняному досвіду формування курсів 

за вибором (Зіноватна О. М., Олендр Т. М., Полонська Т. К., 

Михайленко І. В., Социк О. Я. та ін.) більшість стосуються 

математичної, лінгвістичної, менеджмент-підготовки у 

загальноосвітній та вищій школі і практично відсутні 

матеріалі щодо підготовки літературознавчої. 

Положення про зв΄язок літератури і театру є 

засадничим у літературознавчих та театрознавчих працях 

[1; 3], проте типи та напрями взаємовпливів досі 

опрацьовані недостатньо. Зокрема, це стосується 

сценічних інтерпретацій класики, створення драматичних 

творів на основі романів, ліричних циклів тощо. 

Н. Я. Берковський писав, аналізуючи постановку «Фауста» 

Гете Гамбургським театром: «Хочет режиссура этого или 

не хочет, все ею сделанное воспринимается на фоне 

классического текста и вековых истолкований, связанных с 

ним» [1, с. 486-487].  

Поняття «інтермедіальність», запропоноване у 80-ті 

роки О. Ханзен-Льове за аналогією з інтертекстуальністю, 

має неоднозначне тлумачення у наукових джерелах, що 

викликає необхідність обумовити його застосування у 

контексті пропонованої роботи. Інтермедіальність у 

вузькому сенсі розуміється як спосіб висвітлення 

художньою літературою інших видів мистецтва [2]: 

музики, живопису, скульптури, кіно тощо або методологія 

порівняльного аналізу літературного твору і його втілень в 

інших видах мистецтва. Але інтермедіальність у широкому 

сенсі – як наявність у мистецькому творі образних 

структур, що містять інформацію про інший вид мистецтва 
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[6, с. 39]. Н В. Ісагулов зазначає: інтермедіальність як 

явище в мистецтві є невід'ємною складовою культурного 

процесу і метамови культури, а розуміння інтермедіальних 

процесів та зв'язків важливо й необхідно для глибокого 

проникнення в сутність світового творчого процесу [4, 

с. 36].  

Безумовно, це стосується і філологічної освіти. Втім у 

методиці викладання літератури, попри значну кількість 

робіт, присвячених впровадженню дослідницької 

компоненти у навчальний процес (М. С. Головань, 

В. В. Яценко, В. А. Адольф, А. А. Деркач, Т. А. Смоліна, 

А. В. Хуторський, В. І. Сацик та ін.) недостатньо уваги 

приділяється вправам та навчальним дослідженням 

інтермедіальних явищ, зокрема на матеріалі взаємозв΄язків 

літератури і театру. 

Формулювання мети статті. Нашою метою є аналіз 

проблем і досвіду формування та методичного супроводу 

курсу «Література і театр» для студентів-філологів, 

розвитку відповідних культурологічних та дослідницьких 

компетенцій шляхом інтермедіальних навчально-наукових 

розвідок. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Впровадження курсів за вибором є загальноприйнятим у 

європейських та американських ВНЗ, відповідає 

Болонським настановам, сприяє індивідуалізації навчання. 

Аналізуючи роль цього процесу в реформуванні 

української вищої школи, фахівці визначають його 

подвійну мету: «Перша – поглиблення професійної 

орієнтації студентів. У цьому разі елективний курс є 

продовженням певної професійно-спрямованої дисципліни. 

Друга мета – задоволення інтересів слухачів у різних 

галузях знань, що не мають безпосереднього відношення 

до обраного фаху» [5, с. 270]. 

Пропонована кафедрою світової літератури та теорії 

літератури система елективних інтермедіальних курсів – 
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«Література і живопис», «Література і театр», «Література 

і кіно» – є відгуком на стійку цікавість студентів-філологів 

до інтерпретацій класичних та сучасних творів 

письменників в інших видах мистецтва, потребою 

професійно опанувати виразні засоби цих мистецтв, 

застосовувати медіаресурси у процесі дослідження та 

викладання мов і світової літератури. 

Літературоцентричні в цілому, названі дисципліни 

враховують переважно візуальний спосіб сприйняття 

інформації та художнього образу сучасною молоддю, 

забезпечують можливість інтерактивного знайомства із 

найяскравішими мистецькими жанрами, формами, 

прийомами втілення літературного образу – образу 

історичної епохи, людини, об`єктів природи, предметного 

світу тощо. Для студента-філолога, майбутнього вчителя 

надзвичайно продуктивне вивчення літератури на фоні 

знань з теорії та історії театру, огляду найбільш 

репрезентативних театрально-художніх явищ, напрямів і 

стильових тенденцій, досвіду всесвітньо відомих 

театральних діячів.  

Програмами передбачено актуалізувати і розвивати 

важливі особистісні, когнітивні, професійні та етичні 

компетенції майбутніх філологів та вчителів, набуті на 

заняттях не лише з історії літератури, а й філософії, етики, 

естетики, культурології, а також у процесі 

культурологічної практики.  

Вивчення пропонованої дисципліни за вибором має 

створити для  студентів можливість та сформувати у них 

готовність: 

 розширити коло прочитаних творів за межі 

програми нормативного історико-літературного курсу; 

 усно і письмово, монологічно та у формі діалогу, 

диспуту аналізувати виставу, інсценізацію на основі 

літературного сюжету, враховуючи стиль доби, жанрові 

особливості, художню манеру режисера та актора;  
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 порівнювати вітчизняні та зарубіжні, класичні та 

сучасні твори різних видів мистецтва за мотивами певного 

літературного твору/творчості певного письменника; 

 кваліфіковано добирати медійні ресурси для 

навчальних потреб та виховних заходів на літературній 

основі; 

 реалізувати власні читацькі та мистецькі уподобання, 

культурні смаки. 

Під час лекційних, практичних занять, перегляду 

театральних вистав на основі прочитаних творів різних 

періодів (зокрема різних постановок певної п΄єси), а також 

аналізу та обговорення побаченого студенти мають 

виявити й усвідомити основні риси театрального 

мистецтва у контексті історії культури та світового 

літературного процесу; актуалізувати духовний потенціал 

драматичної класики в єдності її філософських, 

соціальних, психологічних, етичних та естетичних пошуків 

для сучасності; обгрунтувати значення творчості видатних 

митців досліджуваної епохи в розвитку художньої думки, 

розробці перспективних тем, проблем, жанрів; забезпечити 

розуміння проблем розвитку літературно-театрального 

процесу в цілому та окремої творчої особистості, 

формувати культурні потреби й інтереси, розвивати власне 

творче мислення та інтерпретаційний досвід. 

Теоретичною основою курсу є закономірності зв`язку 

літератури та театру, фактори та форми їх 

взаємозалежності та взаємовпливу; характеристики 

основних епох історії театрального мистецтва; 

національно-історичні особливості театральних систем; 

театральні жанри, їх модифікації на сучасній сцені; 

концепції провідних драматургів, найвидатніших 

режисерів, театрознавців та їхні праці.  

Важливо забезпечити орієнтацію слухачів курсу у 

динамічному репертуарі київських драматичних та музичних 

театрів, найвідоміших вітчизняних та зарубіжних 
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театральних фестивалях та нагородах; проблематиці 

сучасної театральної критики, основних підходи та 

дискусіях у її просторі; володіння театрознавчою 

термінологією. Тому студентам було рекомендовано 

ознайомитися на офіційних сайтах з історією провідних 

театрів, переглянути анотації та рецензії до вистав, їх 

відеофрагменти. Безпосередньо перед переглядом вистави – 

обов`язково прочитати п`єсу та створити настанову на 

сприйняття і наступний аналіз. 

Практичний вміст курсу передбачає майже винятково 

дослідницьку та творчу діяльність, завдання до занять 

мають дивергентний характер, позбавлені еталонних 

відповідей та відкривають простір вільного вибору 

навчального матеріалу, ураховують інтереси самих 

студентів. На семінарських заняттях у формі дискусії 

здійснюється аналіз творів драматургів минулих епох під 

кутом їх сучасних сценічних втілень; студенти вчаться 

обґрунтовувати природу різних жанрів театрального 

мистецтва, розрізняти національно-історичні театральні 

форми, відображення у них рис світобачення і 

світорозуміння доби, використовувати мультимедійні 

засоби знайомства з літературно-театральним життям.  

Найскладніше на початковому етапі – самостійно 

розглядати драматичний твір та його сценічні інтерпретації 

у єдності змісту і форми, визначати проблематику та 

аналізувати поетику твору, виявляти авторську та 

режисерську позицію щодо змальованих суспільних явищ, 

героїв, подій твору та способи її втілення. Щоб аналізувати 

художній твір з точки зору методу, жанру, належності 

автора до певних течій та груп, індивідуальних 

особливостей його художньої манери, необхідна достатня 

літературознавча та театрознавча ерудиція, яка, звісно, 

формується поступово, і цей процес не завершується разом 

із закінченням курсу та отриманням заліку з нього.  
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Саме драматичний театр, поєднуючи живопис, музику 

і літературу, є ідеальним простором для проведення 

навчальних інтермедіальних досліджень. Студенти 

розглядають, наприклад, модифікації літературних сюжетів 

та окремих сюжетних ситуацій у театральних постановках, 

варіанти мізансценування, проблеми часопросторової 

організації вистави (умовного простору та «безумовного» 

часу) з огляду на художній хронотоп твору-першоджерела, 

прийоми зображення та уподібнення драматичних 

характерів, акцентування реплік та втілення ремарок 

залежно від трактування персонажа, «теми ролі» 

режисером та актором, шляхи транслювання авторської 

тенденції та полеміки з нею, образ автора на сцені. При 

цьому активізується як наочно-дійове та наочно-образне, 

так і словесно-логічне мислення, застосовуються 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. 

Окремі аспекти діяльності на заняттях можуть отримати 

продовження у навчально-наукових та дипломних роботах 

найбільш успішних слухачів курсу, яким стало до вподоби 

досліджувати у театральних постановках вияви творчого 

впливу і полеміки, становлення нових художніх форм, 

порівнювати й узагальнювати явища театрального 

мистецтва, обґрунтовувати свою оцінку прочитаних та 

переглянутих творів, самостійно аналізувати неоднозначні 

творчі феномени та дискусійні питання.  

Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок з напряму. Таким чином, пропонований елективний 

курс, що одразу набув популярності у студентів-філологів, 

сприяє формуванню досвіду інтерпретації та аналізу 

класичних та сучасних творів світового літературного і 

театрального мистецтва; інтегрує до літературної освіти 

знання театру, музики, живопису, скульптури, архітектури 

тощо; істотно підвищує медіакультуру третьокурсників, 

допомагає їм підготуватися до трансляції культурних 

цінностей у конкретних видах діяльності, зокрема науковій, 
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викладацькій, перекладацькій, редакторській тощо, поступово 

опанувати основні дослідницькі процедури; привчає 

свідомо ставитися до застосування загальнонаукових та 

галузевих методів дослідження; дозволяє набути досвіду 

розв`язання дослідницьких задач різних типів; формує 

культуру наукового викладу, презентації та полеміки, 

розвиває дослідницьку компетентність в цілому. 

Подальше дослідження обраної проблеми передбачає 

розгляд широкого кола питань формування та методичного 

супроводу різних інтермедіальних курсів у діяльності 

викладача вищої школи, узагальнення зарубіжного 

досвіду, упорядкування низки методичних рекомендацій з 

урахуванням різних лінгвістичних спеціалізацій студенетів. 
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