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РОЗДІЛ 1 

АКТУАЛІТЕТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

УДК 377.1: 7 

Радкевич В. О., 

д-р пед. наук, професор,  

член-кореспондент НАПН України,  

директор ІПТО НАПН України, м. Київ 

 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ 

ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ХУДОЖНЬОЇ 

ОСВІТИ 

 

Анотація. Статтю присвячено висвітленню 

результатів ретроспективного аналізу вітчизняного 

історичного досвіду щодо становлення і розвитку 

художніх ремесел і промислів та окреслено вплив 

особливостей художньої освіти минулого на 

утвердження теоретичних засад сучасного 

професійно-технічного навчання. Доведено, що 

історичний досвід є важливим чинником зміцнення 

інтелектуального й духовного потенціалу народу, 

розвиток вітчизняного виробництва і техніки, 

збереження й примноження національно-культурної 

спадщини. 

Ключові слова: ремесло, художній промисел, історія 

художньої освіти, історичний досвід, 

ретроспективний аналіз. 

 

Постановка проблеми, її зв'язок із важливими 

завданнями… Серед пріоритетних завдань сучасного 

цивілізаційного етапу – інтеграція України в 

європейський освітній простір. Одним із ефективних 

способів його виконання концептуальне 
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переосмислення та реформування системи 

професійно-технічного навчання. Адже 

кваліфікована професійна діяльність таких фахівців є 

важливим чинником успішного розвитку країни. 

Високоякісна продукція спеціалістів художніх 

професій спрямована на зміцнення інтелектуального 

й духовного потенціалу народу, розвиток 

вітчизняного виробництва і техніки, збереження й 

примноження національно-культурної спадщини. 

Пошуки нових шляхів оновлення питань змісту і 

технологій професійно-технічного навчання, способів 

підвищення рівня педагогічної майстерності 

викладачів зумовлюють об’єктивну потребу у 

вивченні й переосмисленні історико-педагогічного 

досвіду минулого і творчого використання його 

пізнавально-виховного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій із 

проблеми, виокремлення невирішених її частин… 

У відродженні й розвитку народних художніх 

промислів і ремесел як важливої складової духовної 

культури українського народу провідну роль відіграє 

професійно-художня освіта, історичні витоки якої 

досліджували українські вчені І. Голод, Р. Захарчук-

Чугай, С. Кілкевич, М. Крачковський, Г. Лозко, 

С. Мигаль, С. Сидорович, П. Толочко. Праці 

дослідників свідчать про значні досягнення 

українського народу у створені шедеврів 

національного мистецтва і безцінний досвід передачі 

культурної спадщини своїм нащадкам. Разом із тим, 

ретроспективний аналіз історичного досвіду 

професійно-художньої освіти не набув системного 

висвітлення, а педагогічна теорія і практика 

недостатньо використовує кращі вітчизняні здобутки 

культурної спадщини. 

Формулювання мети статті: на основі 

ретроспективного аналізу історичного досвіду 
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виокремити особливості художньої освіти, що 

можуть бути екстрапольовані у сучасний простір 

професійно-технічного навчання.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів… 

Систему професійно-технічної освіти як складову 

соціокультурного простору відрізняє тривала й 

насичена подіями історія становлення і розвитку. 

Зародження елементів художнього навчання 

пов’язують із епохою Київської Русі. Про високий 

рівень розвитку художніх ремесел і професійного 

становлення майстрів-ремісників у часи Київської 

Русі свідчать археологічні знахідки – оригінальні, 

художньо досконалі гончарні, ткацькі, різьблені, 

вишиті та інші вироби. З історичних джерел відомо, 

що у східних слов’ян із VI ст. почали відкривати 

майстерні, в яких не тільки виготовляли побутові 

вироби, а, передусім, здійснювали трудове виховання 

молоді шляхом передачі професійних навичок і вмінь 

із основних видів ремесла.  

Незважаючи на те, що розвиток освітньої галузі 

протягом століть не відрізнявся особливою 

динамікою, оскільки тривалий час було збережено її 

образ, подібними були склад учителів-наставників і 

вихованців, повторювалися і результати їхньої 

навчальної діяльності. Водночас під впливом 

динамічного становлення суспільства, відповідно до 

підвищення соціокультурних запитів, практичних 

потреб людства відбувалося поступове, проте 

безперервне вдосконалення системи художньої 

освіти, що засвідчують археологічні знахідки 

кожного історичного етапу становлення людської 

цивілізації, історичні, культурологічні, історико-

педагогічні студії. 

Виникнення різновидів складного виробництва – 

обробки заліза, міді, мистецтво виїмчастої емалі, 
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виготовлення чорного лощеного посуду, оброблення 

кісток, ювелірне мистецтво – у VIІ ст. означило 

необхідність у фахівцях-ремісниках нових 

спеціалізацій (ковалі, гончарі, косторізи, ювеліри 

тощо). 

Розвиток художнього ремесла у VIІІ ст. засвідчує 

масове виробництво ковалями посуду із 

дорогоцінних матеріалів (золота і срібла) із 

застосуванням копіювання форм і візерунків із 

привезених «сассанідських» зразків [1, с. 119].  

Наприкінці Х ст., як свідчать джерела, 

поширювалися понад 22 ремісничі професії: коваль 

(коваль заліза, коваль міді, коваль срібла), срібники, 

зброярі, шитники, тульники, лучники, сідельники, 

дерево-оброблювальники, котельники, містники, 

каменярі, каміннясічці, лимарі, усмашевці, кравці, 

шевці, опонники, плинфотворці, писарі книжні, 

іконники [8, с. 504].  

Київські ремісники оволоділи техніками художньої 

різьби по каменю. Різьбленими плитами, 

виготовленими в техніці орнаментального і 

тематичного рельєфу, прикрашали храми і палаци. 

Визначним досягненням давньоруських різьбярів по 

каменю є невеликі іконки із зображеннями на них 

перших руських святих Бориса і Гліба, Дмитрія 

Солунського, Богородиці, Спаса, св. Миколая та ін. 

До найдавнішого ремесла, яким займалися 

українські жінки, належало ткацтво і килимарство. 

Тканини спочатку виготовляли для власного вжитку, 

але вже з ІХ – Х ст. відбулося розмежування 

домашнього ремесла і промислу, що задовольняв 

потреби міського населення. Тривалий час народне 

домашнє ткацтво і цехове ремісництво паралельно 

співіснували.  

З ХІ ст. ремісники за видами своєї роботи вже 

об’єднувалися в корпорації, деякі з них очолювали 
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«старійшини». Наразі відомо, що в Вишгороді діяла 

корпорація городників, у Києві – «ізвозників», які 

привозили деревину з пристані; теслів, які 

виготовляли домовини – «корсти».  

Найдавнішим із будівельних ремесел визнано 

деревообробне: із дерева споруджували житлові й 

господарські будівлі, перші християнські храми, 

оборонні стіни довкола міст і феодальних замків, 

виготовляли різноманітні господарські й побутові 

речі – вози, сани, судна, меблі, посуд. Утилітарність 

більшості дерев`яних виробів обумовлювала їх 

художню довершеність. Візантійський поет Іоанн 

Тцесцес (ХІІ ст.) оспівував майстерність руського 

різьбяра, порівнюючи його з легендарним Дедалом. 

Італійський мандрівник ХІІІ ст. Плано Карпіні 

захоплено описував роботу руського майстра Козьми, 

який вирізьбив зі слонової кістки трон, оздобив його 

золотом і коштовним камінням. 

Давньоруські майстри володіли різними техніками 

обробки металу – карбуванням, куванням, литвом. 

Широко було відоме і мистецтво давньоруських 

ювелірів: шийні гривни, лунниці (підвіски), зірчасті 

колти, оклади книг, прикрашені сканню, зерню та 

коштовним камінням. На металеву основу предмета 

напаювали візерунки з тонких сплетених ниток 

металевого дроту (техніка скані) або кілька сотень 

маленьких кілець і зерняток (техніка зерні). Іноді на 

одну лише жіночу сережку (або колт) напаювали 

близько 5 тисяч зерняток. Київські ювеліри чудово 

володіли також технікою черні та позолоти. 

З XII ст. почали використовувати «констбухи» – 

теоретичні праці, своєрідні «посібники» з 

художнього ремесла та різних видів мистецтва [242, 

с. 11], що, безумовно, сприяло його розвитку. 

В епоху Київської Русі ковалі опановували 

технологічні прийоми кування, зварювання, 
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термічної обробки металів. Відомо, що у 

виготовленні різноманітних речей господарського 

призначення (знаряддя праці, кінська збруя, 

наконечники списів, сокири, кольчуги тощо) 

оволодівали 16 ковальськими ремеслами. Прикметно, 

що українське міське ковальство зазнавало впливу 

всіх мистецьких стилів: ренесансу, барокко, рококо, 

модерну. Сільське ж – зберігало свої традиції [6]. 

Давньоруські майстри вміли майстерно відливати 

величезні бронзові панікадила, прикрашати 

прорізним орнаментом, фігурками птахів (жар-птиць) 

і круглими розетками дзвони, лампади із 

зображенням святих, хрести-енколпіони, оклади 

книг, ікони, змійовики.  

У будівництві для внутрішнього опорядження 

кам’яних будівель використовували смальту, 

керамічні плитки, покриті різнокольоровою поливою, 

що позитивно вплинуло на виробництво майолікової 

кераміки, що засвідчено археологічними знахідками 

на територіях Києва і Білгорода (поліхромні плитки, 

орнаментовані рослинним плетивом жовтого, білого, 

зеленого кольорів, якими викладали підлогу в 

окремих приміщеннях Софії Київської, 

опоряджували приміщення князівських палаців). 

Використання полив’яних плиток із широкою 

палітрою багатоколірного покриття та орнаментації 

свідчить про високий рівень розвитку керамічного 

ремесла на Галичині, технічної й художньої 

майстерності ремісників.  

Значного розвитку в Київській Русі набуло 

кравецьке ремесло, обробка шкіри і виготовлення 

взуття. У писемних джерелах неодноразово 

згадуються кожум`яки, шевці, вишивальниці.  

Шитво в Київській Русі досягало високого 

художнього рівня і поширилося навіть за її межами. 

Археологічні розкопки у Києві, Білогородці, Старому 
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Галичі, Шаргороді та інших місцевостях України 

виявили численні залишки гаптованих тканин. На 

території Києво-Печерського монастиря 

функціонувала майстерня з виготовлення скла, 

смальти. Кілька ремісничих майстерень, у тому числі 

майстерня художника, були відкриті на території 

Михайлівського монастиря [5, с. 122].  

Із ХІІІ ст. індивідуальне і масове ремесло 

поширювалося в Галичині. Особливою 

характеристикою діяльності ремісників, які 

працювали для потреб ринку й за індивідуальними 

замовленнями, був ефект змагальності. Ремісники 

(переважно ковалі, ювеліри, гончарі, бондарі, 

чоботарі), працюючи за індивідуальними 

замовленнями, ускладнювали форми і візерунки для 

оздоблення виробів. Відтак ремесло слугувало 

основним способом передачі «таємничих 

відомостей» про виробничі процеси від старших 

поколінь – нащадкам. Саме в процесі становлення 

народного ремесла з’являлися відомі майстри-

художники (гончарі, ткачі, килимарі, вишивальниці 

та ін.).  

З літературної спадщини відомо, що дітей із 

раннього віку віддавали в учнівство. Дослідники 

учнівства в народному мистецтві звертають увагу на 

те, що на промислах професію, обрану батьком чи 

матір’ю, продовжують син і дочка, потім онуки і 

правнуки. Розповідаючи про свій творчий шлях, 

видатні найстарші майстри завжди згадують, що 

першим навичкам і вмінням свого ремесла вони 

навчилися в селі ще в ранньому дитинстві. І хоч 

окремим із них взятися за виготовлення виробів 

довелося у сім-вісім років, їхні спогади сповнені 

теплої подяки першим учителям – батькам, братам, 

сестрам – і гордістю за сімейне ремесло, в якому 
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продовжували зберігати традиції й секрети прийомів 

обробки матеріалу. 

На запитання, хто навчив її вишивати, П. Шкрібляк-

Хім’як відповіла: «Мені було 10 років, коли мама 

дала полотно, нитки, голку. Показала, як вишивати 

новий взір, говорила, щоб я стелила стібки 

дрібненькі, рівні і спрямовувала їх туди, куди голка 

нитку веде. А голка мені все нитку вела в різні 

сторони. Так скоро я навчилася вести голку 

рівненько. Стібками застеляла поле, засівала квіти, 

стелила стежину, доріжки, малювала весь світ, все 

що очі бачили» [4, с. 33]. 

Дітей, переважно дівчаток, із 7-8 років, поступово 

привчали до прядіння, а вже з 10-12 років – до 

ткацтва, тобто з того віку, коли в них ноги діставали 

до підніжок верстата. Адже разом із матір’ю вони 

повинні були самі справити собі весь посаг – наткати 

повну скриню полотна, рушників, нашити сорочок 

тощо. Навчання здійснювалося спочатку в ігровій 

формі і передбачало спостереження за виконанням 

матір’ю елементарних операцій. Щоденно, 

спостерігаючи за роботою старших, діти швидко і 

легко опановували процес ткацтва. 

У родинах гончарів діти вже з 8-10 років також 

знали, як готується глиняна маса, робили на продаж 

іграшки-свистунці, одночасно граючись ними. У 

навчанні гончарній справі відбувався розподіл 

обов’язків: хлопчикам дозволяли працювати на 

гончарному крузі, а дівчаткам – розмальовувати 

вироби (посуд, іграшки тощо). Відомо, що з 

передачею гончарного ремесла від батька до сина 

відбувалася передача і клейма, до якого син додавав 

«отнятниш»: додатковий знак, лінію, що засвідчувало 

належність клейма саме йому [14, с. 485]. 

Звісно, що не в кожній родині можна було навчити 

дітей індивідуальній майстерності-творчості, тут 
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швидше виховували надійних помічників, яким із 

раннього дитинства прищеплювали відповідальне і 

критичне ставлення до результатів своєї діяльності. 

Так, С. Веселов згадує, що батько схвалював його 

перші досліди розписувати вироби по-своєму, 

пишався його успіхами і навіть не соромився 

зізнатися товаришам, що син пише краще за нього. 

Майстер пояснював це необхідністю працювати 

швидко і радів із того, що хоч син може в роботу 

«душу вкласти» [13, с. 102].  

Виокремлені факти підтверджують авторське 

міркування, що «навчання в сім’ї» у часи Київської 

Русі було своєрідною формою організації первинного 

освітнього процесу. Безперечно, таке учнівство не 

можна вважати ідеальним прикладом підготовки 

кадрів, а тому батьки, усвідомлюючи обдарованість 

своїх дітей, старались прилаштувати їх на навчання 

до кращих майстрів, які також піклувалися про 

професійну підготовку дітей своїх знайомих.  

Навчання професійному ремеслу здійснювалося за 

спеціальною угодою. Наприклад, тривалість 

обмежувалася 3-5 роками (часом і довше). Оплатою 

за навчання була робота учня на користь майстра. 

«Навчальний» курс підготовки учні, в основному, 

проходили успішно, оскільки сумлінно ставилися до 

занять. 

У професійній підготовці не менш важливим був і 

процес виховання дітей, адже такі якості особистості 

як відповідальне ставлення до праці, повага до людей 

праці, трудових традицій та їх збереження, розуміння 

краси виробів та їх духовної цінності вважалися не 

менш важливими, ніж професійні навички та вміння. 

Інколи навчання припинялося достроково через 

погану поведінку учнів.  

Основною системою було навчання за зразком 

(сучасна предметна система трудового навчання). 
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Серед основних прийомів навчання: копіювання 

простих малюнків; робота за зразком (із поступовим 

удосконаленням змісту роботи); освоєння природи, її 

натуральних кольорів, фауни і флори, можливостей 

використання натуральних матеріалів для 

виготовлення виробів та інструментів тощо. 

У ХІІІ ст. учнівство в ремеслі набуває широкого 

розповсюдження, що зумовлювалося такими 

чинниками:  

– виникненням нових видів ремесел (виготовлення 

книг, художнє литво, виробництво виїмчастої емалі, 

карбування монет тощо);  

– упровадженням більш досконалих знарядь праці, 

техніки;  

– розподілом видів ремісничої праці (робота за 

наймом, робота на замовлення, робота на ринок);  

– спеціалізацією видів робіт відповідно до рівня 

складності виробів.  

Розвинута спеціалізація цехового виробництва у 

ХІV ст., а також високі вимоги до якості виробів 

потребували тривалого навчання майбутніх майстрів. 

І хоча після закінчення терміну учнівства наставав 

акт «визволення», учні мали ще певний час 

продовжувати працювати як «челядники» у майстра, 

але вже з оплатою за працю. Найважливішою умовою 

називатися майстром після 6-ти років навчання було 

виконання пробної роботи, так званої «майстерської 

штуки» і складання перед цеховою радою свого роду 

усного екзамену, мета якого виявити фахові знання, 

практичні навички та вміння. «Майстерська штука» 

була свого роду «речовим дипломом». Вимоги, що 

висувалися до її виконання стимулювали досягнення 

високої якості, а також присвоєння звання майстра 

лише здібним і старанним учням. Розвиток у ХV ст. 

багатьох видів виробництв, складних за обладнанням, 
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вплинув на зростання потреб у кваліфікованих 

майстрах.  

У другій половині ХV ст. значного розвитку 

набуває міське ремісництво на основі масового 

переходу ремісників від «вотчинного» ремесла до 

«посаду». Поважне місце належало золотникарству-

ювелірству, але його розвитку перешкоджало те, що 

майстрами цехів могли бути тільки поляки, католики. 

Виключення з цехів українських митців позбавляло 

їх артистичного винаходу, а разом із тим тієї довіри, 

якою користувалися майстри цехів. У ХV ст., 

наприклад, у Перемишлі більшість майстрів-ювелірів 

становили українці, а в ХVI ст. їх уже майже не було. 

Однак українське ювелірство не зникло зовсім, воно 

змінилося за видом використання матеріалу: срібла, 

бронзи, міді. В оздобленні виробів було помітне 

комбінування східного і староруського стилів [12, 

с. 420]. Цехові ремісники Києва, Львова виготовляли 

переважно дорогоцінний посуд, коштовну зброю, 

кінську збрую. Народні ж майстри займалися 

виробництвом саме вжиткових речей для широких 

верств населення [10, с. 275]. 

З появою в містах значної кількості майстрів 

постала проблема конкуренції. Підвищилися вимоги 

до професійної підготовки майстрів. На звання 

«майстра», потрібно було скласти іспит: виконати 

пробний виріб «шедевр» і сплатити значну суму. Як 

свідчать історичні джерела, далеко не всім вдавалося 

скласти цей іспит скласти,  що зумовлювало 

виникнення суперечок між майстрами і 

підмайстрами. Відомо, що з метою розв’язання 

конфліктних ситуацій, забезпечення належних умов 

роботи, підмайстри об’єднувалися у «братства».  

Зауважимо, що поряд із розвитком ремесел у містах 

деякі їх види розвивалися і на селі. Так у «писцовій 

книзі» ХV ст. зазначено наявність розповсюджених 
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на селі ремесел, зокрема ковалів, домників, 

відерників, срібників, гончарів, чоботарів, шевців, 

решітників, токарів, ситників, дігтярів, столярів та ін. 

[13, с. 55]. 

Упродовж ХV ст. реміснича майстерня залишається 

єдиною школою навчання ремеслу. Для того, щоб 

стати майстром, іноді доводилося навчатися 8 років. 

Термін залежав від складності ремесла, яким 

оволодівав учень. Наприкінці навчання він уже міг 

самостійно виконувати складну роботу, що, 

безумовно, вітав майстер, який користувався 

безкоштовною працею учня. Із-за цього між ними 

продовжували виникати конфлікти. Так, в одній із 

статей Судної Грамоти записано, «якщо господар 

(майстер) «висуне знак» до свого учня про оплату за 

навчання, а учень буде заперечувати свій борг, то 

справа розглядається за бажанням господаря: хоча 

нехай сам прийме присягу у тому, що учень йому 

справді винен, або нехай учень присягне» [14, с. 704]. 

Для вирішення виробничих проблем майстри 

об’єднувалися в цехи – корпоративну форму 

взаємодії ремісників, що забезпечувала їхню рівність, 

упорядкування діяльності на рівні майстра, 

підмайстра, учня.  

Із історичних джерел XVI ст. відомо, що цех 

складався із майстрів, підмайстрів (челядників) і 

учнів (хлопців), які жили у місті або на його 

околицях [9, с. 15]. Серед працівників цеху обирали 

цехмістра – особу порядну і чесну. Цех мав нагляд 

над своїм ремеслом, дбав про те, щоб ремісничі 

вироби стояли на відповідній висоті. Виготовлення 

високоякісних предметів побуту, прикрас, 

винайдення форм і художніх технік, використання 

яких формувало стиль і традиції в ремеслі, 

ґрунтуючись на народній творчості, посилювало 

вимоги до діяльності майстрів, професійної виучки 
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підмайстрів і учнів. Професійна майстерність 

визначалася не тільки красою та якістю виробів, а й 

кількістю часу, необхідного на виготовлення 

конкретного продукту, швидкістю і досконалістю 

рухів, складністю роботи. Саме тому навчання 

потребувало постійного вдосконалення. Зокрема, 

екзамен на звання «майстра» у XVI ст. складали у 

присутності старости і майстрів. Учень або 

підмайстер, який довів своє вміння й знання ремесла, 

отримував особливе свідоцтво про те, що він може 

працювати на однакових засадах із майстрами [14, 

с. 744]. 

Зауважимо, що характер вимог до екзамену на 

звання майстра залежав від ремісничої спеціалізації, 

а також від територіального місця знаходження цеху. 

Наприклад, за вимогами цехового статуту львівських 

ткачів 1535 р. в обсяг «майстерської роботи» 

входило: виготовлення «церковної скатерті» з білої 

вовни довжиною 5 ліктів із витканим узором «у 

рожі» і «волічкової смуги» технікою «у лицарський 

вузол». Такою ж технікою мали бути виконані і два 

рушники [15, с. 19].  

Якщо учень виявляв здібності і вміння, йому 

поступово дозволялося випробовувати сили у власній 

творчості – малювати, робити орнаменти, добирати 

кольори, матеріали, прийоми виконання. Тільки під 

кінець навчання учні починали працювати «в діло», 

тобто на продаж. 

Навчання учнів у гончарних цехах Львова у 1537 р. 

тривало 3–4 роки. Для одержання звання майстра 

гончар повинен був виготовити «шедевр» – дзбан із 

доброї глини та добре його випалити [3, с. 65]. 

Підмайстер, який успішно пройшов навчання і 

«стажування», одержував від майстра «Атестат про 

поведінку учня». Архівні документи свідчать, що в 
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атестатах, насамперед, вказувалася поведінка та 

успішність учня. 

Наступний етап професійного вдосконалення 

художнього ремесла передбачав додаткове навчання 

в інших майстрів, що мало підтвердити набуті 

знання, професійні навички і вміння. Тільки після 

цього ремісник одержував «Свідоцтво про здобуття 

звання майстра», яке давало право на облаштування 

власної майстерні, навчання учнів у ній, а також на 

участь у цехових засіданнях. Цеховим статутом 

майстер зобов’язувався виконувати низку приписів 

щодо громадської дисципліни, сімейної та 

товариської етики. У разі порушення цих вимог, 

майстра карали відповідно до карного кодексу, 

грошовим штрафом і певною кількістю «кусків 

воску», що йшли на потреби цехової церкви. Статути 

містили також низку постанов щодо збуту продукції, 

закупки сировини та підготовки майбутніх майстрів. 

У них визначалося, які саме і скільки виробів буде 

виготовлено; їх розміри, форма, колір тощо; кількість 

майстрів і підмайстрів, кількість робітників і учнів, 

яких має право тримати майстер, терміни учнівства; 

розмір заробітної плати підмайстрів і учнів; правила 

прийому нових членів у цех. Наприклад, учнів 

гончарного цеху зобов’язували вносити по 12 грошей 

вступної плати і пригощати всіх, хто працює в цеху, 

пивом і горілкою. Якщо учень був дуже бідним і не 

міг цього зробити, то вступну плату і пригощання 

здійснював майстер, в якого навчався учень. За це 

учень мав відпрацювати 12 тижнів на користь 

майстра. 

Етап випробувань на майстра також пов’язувався з 

пригощанням працівників цеху обідом із пивом і 

горілкою, а також передбачав внесення підмайстром 

у цехову касу кілька золотих монет. Зауважимо, що 

такі умови здобуття звань підмайстра і майстра 
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ускладнювали процедуру прийому молоді на роботу 

в цех. Навіть, якщо підмайстер виконав усі вимоги, 

він ще не мав права називатися майстром. Упродовж 

року і шести тижнів він вважався в цеху молодшим 

майстром і був зобов’язаний щодня з’являтися до 

цехмістра.  

Статутом Київського цирульницького цеху чітко 

визначалася кількість майстрів, яким дозволялося 

«ремество» в тому чи іншому місті. Там же у статуті 

прописувався порядок навчання учнів у майстрів. 

Майстер, беручи учня в науку свого «ремества», не 

завжди укладав угоду з батьками, родичами учня чи з 

дорослим учнем [7, с. 271]. Пройшовши науку в 

майстра, учень не зразу ставав повноправним членом 

цеху. Це пов’язувалося з відсутністю сировини, 

устаткування, інструментів. За цих умов статутом 

передбачалась робота підмайстра робітником для 

вдосконалення майстерності. Професійні стосунки 

підмайстра з майстром визначалися також статутом, 

зокрема вимагалося укладання відповідної угоди, 

здійснення записів у книзі підмайстрів. Існували 

також книги для запису учнів, майстрів. 

Стати майстром міг кожний підмайстер, який згідно 

зі статутом виконував у різних цехах роботи. Щоб 

стати освіченим ремісником-гончарем, треба було 

набути певної «виучки», практичного стажу роботи. 

У зв’язку з цим, відмінність умов для запису майстрів 

полягала в тому, що майстер у «гончарському» цеху 

повинен був пройти довгі уроки учнівства та 

підмайстерства.  

З метою подальшого розвитку гончарного ремесла у 

підготовці підмайстрів важливим було художнє 

навчання, оволодіння технічними прийомами та 

способами виготовлення й оздоблення виробів. 

Згідно з «Ремісничим положенням» учнів гончарного 

цеху вносили в окрему книгу. Вони давали обіцянку, 
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що будуть підпорядковуватися своїй управі, 

управному старшині, старшинським товаришам, а 

також будуть старанними у навчанні й роботі. 

Приймаючи учня на навчання, майстер мав у 

присутності двох свідків встановити, звідки він 

родом, скільки йому років, а також визначити термін 

і зміст навчання, розмір платні за навчання, умови 

проживання. Свідки з боку майстра та учня 

затверджували угоду, яку не дозволялось 

порушувати. Щорічно учень мав унести в казну під 

час сходу ремісників гроші (не більше 5 рублів). 

Термін навчання тривав у межах 3–5 років. Майстер 

зобов’язувався навчати учня «порядно», поводитися з 

ним доброзичливо, без причин не карати; роботи, 

«що не стосувалися ремесла, на нього не покладати». 

Майстер, відпускаючи учня, видавав йому свідоцтво, 

яке він заслужив за вірність, слухняність, 

старанність, мистецтво і поведінку. «Свідоцтво 

підмайстра» надавало право обирати місце роботи в 

будь-якого майстра, але перевага, в основному, 

віддавалась тому майстру, який навчив ремесла. 

Щоб стати майстром гончарної справи, необхідно 

було працювати підмайстром і продовжувати 

старанно навчатися не менше 3-х років. Якщо 

майстер був задоволений роботою і результатами 

навчання підмайстра, він видавав йому свідоцтво, в 

якому зазначалося, що ремеслу навчений, поведінка 

добра і заслуговує бути майстром.  

Після закінчення навчання майстер представляв 

свого підмайстра управному старшині та 

старшинським товаришам і в присутності трьох 

молодших майстрів той проводив «урок на звання 

майстра». Якщо «урок» із ремесла схвалювали і 

підмайстер мав на цей момент двадцять чотири роки, 

то його представляли управі на сході ремісників. 

Одержавши схвалення управи, підмайстер одержував 
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управне «свідоцтво майстра», згідно з яким міський 

магістрат або ратуша видавали дозвіл на здійснення 

відповідної роботи. Якщо підмайстер не витримував 

«урок на звання майстра», йому продовжували термін 

навчання, але в інших майстрів і, навіть, в іншому 

місті перш, ніж дозволять зватися майстром [9, с. 21–

31]. 

Доступ до цеху кравців ускладнювався вступним 

іспитом. Нахили кандидата визначав, насамперед, 

цехмістер, потім делеговані від цеху майстри, а 

наприкінці – інші майстри-екзаменатори 

католицького та православного обряду, без огляду на 

віросповідання кандидата. Екзаменований, стоячи 

при великому столі, малював і креслив по черзі на 

його поверхні різні крої церковного, військового, 

жіночого або чоловічого одягу, а також викрійки для 

кінської упряжі, наметів тощо. Після цього 

відбувався усний екзамен, на якому кандидат 

відповідав на запитання, що стосувались його знань 

про матеріали, устаткування тощо. Кандидат 

зобов`язаний був знати не тільки всі тонкощі про 

матеріали для жіночих суконь, а й відмінності одягу 

церковнослужителів в українських церквах і 

католицьких храмах [16]. Щоб здобути звання 

майстра в капелюшній справі, слід було виготовити 

декілька видів головних уборів від «хлопського» до 

«елітного». Тільки після того він міг розпочати 

трирічне навчання. 

Розвиток галузей мануфактурного виробництва 

зумовлював виникнення різних спеціальностей. 

Зокрема, серед робітників-вибійників працювали 

майстри таких спеціальностей: «розводчики», які 

розводили, розміщували узор на тканині; «малярі», 

які вибивали орнамент згідно з наміченим планом; 

«фарбярі», які фарбували вибійки; «різники», які 

виготовляли вибивні дошки та ін. [15, С. 21-22]. Ця 
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робота потребувала підготовки грамотних 

робітничих кадрів, обізнаних із різними видами 

професійної діяльності.  

Навчання учнів ремесла у майстрів здійснювалось 

за традиційною програмою. Майстер, який керував 

навчанням новачка, повинен був передати йому свої 

знання в ремеслі, а від учня вимагалось безумовне 

наслідування всім вказівкам майстра. Після 

закінчення навчання учні виконували відхідний 

зразок. Однак починали працювати творчо і 

самостійно лише після одержання місця в артілі. І 

хоча під час роботи іноді змінювалася манера 

оздоблення і виготовлення виробів, кольорових 

рішень, вони завжди намагалися дотримуватись тих 

основ мистецтва, яких навчилися у майстра. І 

найвищою оцінкою було те, коли говорили, що їх 

робота виконана не гірше відомого майстра. Тільки 

закріпившись на роботі, вони могли дати волю 

власній фантазії щодо створення сюжетів, виборі 

кольорів, могли навіть змінити манеру письма тощо 

[13, с. 3].  

Особливістю навчання художніх професій у XVIII 

ст. було те, що учні могли переходити на вищий 

щабель, досягнувши конкретних успіхів. Цьому 

сприяло ведення педагогами занять із кожним учнем 

індивідуально, з урахуванням творчих можливостей і 

здібностей, а також завдяки відстеженню їхніх 

успіхів у навчанні. 

Розвитку окоміру, твердості, точності руки досягали 

багаторазовим копіюванням оригіналів-рисунків і 

гравюр. Вимагалось, щоб «око наслідувало треновану 

руку», яка рисує предмети майже напам’ять і не 

підпорядковується зоровим враженням. Слід 

зазначити, що копіювальний метод був основним у 

навчанні ремесла у XVIII ст. Навчання 

організовувалось у такий спосіб, щоб учні не пасивно 
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копіювали, а свідомо вивчали модель, оволодівали 

новими знаннями, навичками та вміннями. 

Дотримання вимог методичної послідовності щодо 

переходу в навчанні майбутніх художників «від 

простого до складного» було важливим дидактичним 

принципом оволодіння художньою майстерністю. 

Цей принцип широко використовувався педагогами-

художниками до XVIII ст., а його сучасні модифікації 

залишаються ефективними і в наш час.  

Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок з напряму… Професійна підготовка 

фахівців художніх промислів і ремесел відбувалася в 

процесі розвитку ремісництва, його трансформації в 

кустарні, а згодом – народні художні промисли. 

Навчання в сім’ї стало першою формою учнівства в 

художньому ремеслі. Вік залучення дітей до 

оволодіння ремеслом був різним, відповідно до 

специфіки ремесла (прядіння, вишивка 8-10 років, 

ткацтво – 10-12 років).  

Виникнення ремесла «на замовлення», «на ринок» 

сприяло появі майстрів-ремісників, які 

спеціалізувалися в певному виді художнього 

виробництва (гончарство, ювелірне мистецтво тощо). 

Майстри, які мали власні майстерні, приймали учнів 

на навчання за певну плату на різні терміни навчання 

відповідно до специфіки і складності ремесла – 3, 5, 6 

років. 

На XV ст. припадає період розквіту учнівства в 

ремеслах, яке вийшло за межі сім’ї. Розвиток цехів 

(ХVI-XVII ст.) – як корпоративної форми взаємодії 

ремісників, сприяв удосконаленню підготовки молоді 

з конкретного ремесла. Зокрема, були введені 

правила прийому учнів на навчання відповідно до 

угод; обмежено кількість учнів на 1 майстра (3–5 

учнів); започатковано іспити на звання підмайстра, 

майстра, проведення практики в інших майстрів, інші 
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додаткові правила, що не стосувалися навчання 

(пригощання членів цеху пивом, обідом; внесення 

грошей до цехової скрині). 

Розвиток мануфактурного виробництва (XVІІІ ст.) 

об’єктивно зумовив потребу у зростанні 

кваліфікованих робітників. На цьому етапі 

запроваджується навчання художніх дисциплін на 

основі копіювального методу оволодіння ремеслом. 

Відкриття спеціальних професійних навчальних 

закладів, у яких молодь і дорослих навчали грамоти 

та ремесел, стало характерною особливістю 

професійної підготовки фахівців для кустарних 

промислів у ХІХ – на початку ХХ ст. Вперше за 

виконану роботу учні почали одержували 

матеріальну винагороду. У навчанні важливу роль 

відігравали традиції народного мистецтва, які слід 

зберігати, підтримуючи діяльність народних 

художніх промислів і розвиваючи вітчизняну систему 

професійно-художньої освіти.  
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Radkevich V. A. Retrospective analysis of the 

historical experience of art education  

Abstract. The article is devoted to the results of a 

retrospective analysis of the national historical 

experience of formation and development of arts and 

crafts and trades. The author defines the features of the 

impact of arts education on past approval of the 

theoretical foundations of modern vocational training. It 

is proved that historical experience is an important 

factor in strengthening the intellectual and spiritual 

potential of the people, the development of domestic 

production and technology, conservation and 

enhancement of national cultural heritage. 

Keywords: craft, art craft, art history education, 

historical experience, retrospective analysis. 
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Радкевич В. А. Ретроспективный анализ 

исторического опыта художественного 

образования  

Аннотация. Статья посвящена освещению 

результатов ретроспективного анализа 

отечественного исторического опыта становления 

и развития художественных ремесел и промыслов. 

Автором определены особенности влияния 

художественного образования прошлого на 

утверждение теоретических основ современного 

профессионально-технического обучения. Доказано, 

что исторический опыт является важным 

фактором укрепления интеллектуального и 

духовного потенциала народа, развития 

отечественного производства и техники, сохранения 

и приумножения национально-культурного наследия. 

Ключевые слова: ремесло, художественный 

промысел, история художественного образования, 

исторический опыт, ретроспективный анализ. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ДИЗАЙНЕРІВ 

У КОНТЕКСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

Анотація. У статті йдеться про сучасні тенденції 

розвитку дизайн-освіти, враховується потенціал 

мистецтва щодо формування уподобань і смаків 

людини впродовж усього життя. Ідея неперервної 

освіти реалізується шляхом проектування 

відповідного мистецького середовища для 

майбутнього фахівця-дизайнера: створення 

комплексних  навчальних закладів інноваційного типу, 

що надають якісну мистецьку освіту: від дитячих 

дизайн-студій до закладів підвищення кваліфікації 

дипломованих фахівців.  

Ключові слова: мистецька освіта, модернізація 

вищої мистецької освіти, інноваційний тип освітньої 

установи, неперервна освіта, спадкоємність різних 

ступенів освіти, актуальна культура. 

 

Постановка проблеми, її зв’язок із важливими 

теоретичними і практичними завданнями… У 

Постанові Кабінету Міністрів України «Про 

першочергові заходи щодо розвитку національної 

системи дизайну та ергономіки і впровадження їх 

досягнень у промисловому комплексі, об’єктах 

житлової, виробничої і соціально-культурної 

сфер» зазначено, що в суспільстві наявний 

значний попит на фахівців із дизайну. Створення 
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Ради з дизайну при Кабінеті Міністрів України і 

врозроблення Програми розвитку дизайну в 

Україні – це кроки, які визначили нормативну базу 

формування кадрового потенціалу в галузі 

дизайну, а також відіграли кардинальну роль у 

вирішенні низки соціально-економічних проблем, 

зокрема проблеми підвищення рівня художньо-

естетичної культури суспільства, розвитку 

вітчизняної системи професійної підготовки 

дизайнерів, створення нових робочих місць. 

Професійна підготовка майбутніх дизайнерів в 

Україні бачиться як складна багаторівнева система. У 

контексті динамічного реформування освітньої галузі 

дизайн-освіта охоплює у своєму розвитку кілька 

етапів, які забезпечують безперервність і наступність 

у змісті, формах і методах навчання. Відтак 

актуальності набуває проблема вивчення і реалізації 

тенденції наступності у підготовці дизайнерів у 

середній та вищій ланці освітньої системи. 

Аналіз досліджень, в яких започатковано 

розв’язання проблеми, виокремлення 

невисвітлених питань... Проблема відтворення 

інтелектуального й національного потенціалу 

суспільства в дизайн-освіті, що зумовлює зміни в 

її змісті й призводить до пошуку інноваційних 

підходів у підготовці майбутніх фахівців, 

тривалий час розглядалася в контексті загального 

розвитку освіти і культури. Дослідженню різних 

аспектів підготовки фахівців із дизайну 

присвячено низку наукових праць, які можна 

систематизувати за такими напрямами: філософія 

освіти (В. Андрущенко, А. Герасимчук, І. Зязюн, 

В. Кремень та ін.), теорія та історія освіти 

(А. Алексюк, А. Вихрущ, О. Сухомлинська та ін.), 

професійна і педагогічна освіта (С. Гончаренко, 

О. Дубасенюк, Н. Ничкало та ін.), теорія дизайну і 
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художньої творчості (Л. Безмоздін, О. Бойчук, 

О. Генісаретський, В. Даниленко, О. Дем’янчук, 

Л. Орша-нський, В. Папанек, В. Прусак, 

В. Радкевич та ін.); теорія і практика мистецької 

освіти й естетичного виховання (В. Бутенко, 

Г. Гребенюк, В. Орлов, О. Ростовський, 

О. Рудницька, В. Тименко, О. Шевнюк та ін.).  

Ретроспективний і логіко-системний аналіз теорії 

і практики вищої освіти дає підстави 

стверджувати, що виявлення тенденцій 

становлення і розвитку системи дизайнерської 

освіти ще не стало предметом цілісного, 

системного та послідовного вивчення у 

вітчизняній педагогічній науці; та й у площині 

вітчизняної дизайн-освіти поки що ідентифікувати 

її як систему можна лише з певними 

застереженнями. 

Мета статті: висвітлити взаємопроникнення 

природо- і культуровідповідної моделей освіти і їх 

значущість у розробленні проблеми неперервної 

системи дизайн-освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів… 

Концепція наступності в системі професійної 

підготовки фахівців виходить із основних принципів 

реформування професійної освіти:  

- створення інтенсивних, гнучких систем навчання, 

що забезпечують високу якість освітньої та 

професійної підготовки, реалізацію всіх потенційних 

можливостей і здібностей особистості;  

- інтеграція професійної освіти і виробництва; 

- багаторівневість професійної освіти;  

- формування і розвиток особистості в 

безперервному цілісному процесі загальноосвітньої, 

загальнотехнічної і професійної підготовки на основі 

гуманітарної, природничо-наукової, художньо-
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творчої (загальнопрофесійної) і спеціальної освіти, 

комп'ютерної грамотності та впровадження 

інформаційних технологій [3, с. 52], [4, с. 73], [7, 

с. 162].  

Так, науковець Т. В. Челишева у системі 

неперервної художньої освіти розглядає діалектику 

трьох взаємопов’язаних аспектів, а саме: процес 

загальнокультурного и професійного становлення 

людини; механізм розвитку культурного потенціалу 

суспільства; формування освітньої системи, що є 

необхідною умовою для розвитку художньо-

освітнього простору [10]. Наступність між освітніми 

рівнями дає можливість виявити резерви системи 

освіти, позаяк на перетині навчальних закладів 

різного рівня акредитації особливо рельєфно 

виявляється як міцність попередньої підготовки, так і 

деякі педагогічні недоліки, можливості їх 

попередження. 

Множинність підходів до вирішення проблем 

організації неперервної освіти і професійної 

підготовки майбутніх дизайнерів вимагає 

фундаментального вивчення існуючих тенденцій у 

трансформації власне дизайну як одного із напрямів 

соціокультурного розвитку суспільства і системи 

професійної дизайн-освіти, яка має, з одного боку, – 

забезпечити стабільність у зростанні художньо-

естетичного рівня дизайнерського продукту, а з 

іншого, – індивідуальний розвиток особистості 

фахівця, його професійних якостей, а також 

глобальний розвиток дизайнерської культури в 

суспільстві.  

У розвитку сучасної дизайнерської освіти 

спостерігаються дві тенденції. У широкому 

соціальному і у вузькому предметному сенсах. 

Перша – це дуже широкий контекст, в якому 

дизайнерська освіта здійснюється дизайнерами 
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професіоналами і який поширюється на всі соціальні 

і вікові групи населення: від дошкілля – до 

пенсіонерів, від людей-аматорів із вищою освітою, 

які прагнуть отримати другу професію – до 

безробітних, які з різних причин не отримали 

належної професійної освіти. «Концепція LLL [Long 

Life Learning – навчання впродовж усього життя] 

зорієнтована, – як пише М. Ф. Степко, – на людину у 

контексті забезпечення її зайнятості та активної 

громадянської позиції. В такому сенсі навчання 

впродовж життя орієнтується на попит ринку праці, а 

не на пропозиції з боку професійної освіти» [8]. 

Попит у світі на професійних висококваліфікованих 

дизайнерів зростає відповідно до етапів розвитку 

дизайнерської культури як окремих пересічних 

громадян, так і суспільства в цілому. Означені 

процеси тісно взаємопов’язані і взаємозумовлені. 

Дизайн-освіта має забезпечити пропаганду кращих 

досягнень дизайну, поширення дизайнерської 

культури і забезпечення зростаючого попиту на 

кваліфікованих фахівців та їхні дизайнерські вироби. 

Друга – це офіційно визнана (акредитована і 

ліцензована) професійна дизайн-освіта, яка 

традиційно здійснює підготовку дизайнерів-

професіоналів: від освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст» до освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Магістр» та забезпечує фахову науково-

дослідницьку підготовку через систему аспірантури і 

докторантури. Цей напрям, за сучасною 

термінологією, формально є однією з галузей освіти, 

завдання якої полягає в наданні освітніх послуг, і 

забезпеченні ринку праці кваліфікованими 

дизайнерами, але інша її функція – сприяти розвитку 

культури суспільства.  
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Зважаючи на принцип неперервності, дизайнерську 

освіту можна уявити як послідовно спроектовану 

різнорівневу систему за такими рівнями: 

1. дизайн у системі загальної освіти (профільне і 

непрофільне навчання); 

2. дизайн-освіта у системі професійної освіти (ліцеї 

і ПТУ);  

3. дизайн-освіта у ВНЗ усіх рівнів акредитації; 

4. післядипломна дизайнерська освіта; 

5. друга освіта (дизайн) і курсова підготовка 

дизайнерів та аматорів дизайнерського мистецтва 

різних вікових груп. 

Неперервність як принцип модернізації професійної 

освіти забезпечує наступність різних ступенів освіти 

й одночасно – багатовимірний рух особистості в 

освітньому просторі. Особливістю реалізації 

принципу неперервності освіти в процесі 

модернізації вітчизняної системи професійної 

підготовки дизайнерів є заснування різних типів 

середніх, професійних та вищих освітніх установ, які 

у своїй цілісності утворюють систему багаторівневої 

підготовки фахівців. 

В осмисленні того, якою є і якою має бути сучасна 

дизайн-освіта як соціальний інститут, науковці 

звертаються до одного з можливих орієнтирів – 

«актуальна культура». «Актуальна культура» втілює 

загальновизнані у суспільстві цінності, що 

уможливлюють диференціацію актуальної «живої 

культуру», від «незатребуваної у певний період». 

Окремі дослідники схильні вважати, що дизайн-

освіта є «специфічним видом пристосування до 

сучасності» і водночас складає їй «певну опозицію» 

[11]. З огляду на це, виникає потреба в профілізації, 

спеціалізації та проектуванні різнорівневого 

навчання у дизайнерських освітніх закладах. 

Особливої гостроти набуло питання щодо 
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диференціації знань (за типами навчальних закладів, 

фаховим рівнем випускників тощо) та пов’язаної з 

ним проблеми інтеграції знань (створення 

інтегрованих курсів, узгодження й координування 

навчального матеріалу, якісних змін у навчальних 

програмах із метою формування системи знань 

тощо). 

Наразі українське суспільство усвідомлює дизайн як 

один із нових різновидів діяльності. Зважаючи на це, 

першочергового значення набуває професійна 

орієнтація майбутніх дизайнерів. Історія розвитку 

дизайну, його значущість у культурі має бути 

відомою молодій людині на етапі вибору і 

проектування траєкторії професійного становлення. 

Оцінювання речі, розуміння її естетичної краси 

широко пов’язані з предметним світом, а отже, з 

творчістю дизайнера. Тому методологічно важливим 

є врахування принципу наступності знань у галузі 

дизайну. Концепція неперевної освіти створює 

можливості для проникнення дизайн-освіти в 

структуру загальної обов'язкової освіти і 

забезпечення умов для формування дизайнерської 

культури, проектного мислення учнів у ранній 

віковий період.  

Ідея створення та розвитку в Україні початкового 

ступеню дитячої дизайнерської освіти, яка 

уможливлює навчання дітей у доступній для них 

формі, вперше була сформульована у Харківській 

школі дизайну. Вченими кафедри дизайну свого часу 

проводився експеримент із розроблення спеціального 

курсу навчання, розвитку альтернативної системи 

безперервної дизайн-освіти [2]. 

Вітчизняні дослідники дизайн-освіти наголошують 

на її ефективності, що істотно залежить від 

«найбільш раннього ознайомлення учнівської молоді 

з дизайном. Незаперечним є факт, – пише 
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В. А. Шпільчак, – що у шкільному віці активно 

формуються естетичні потреби, смаки, відбувається 

вибір майбутньої професії [12]. Автор слушно 

зауважує, що у загальноосвітній школі знайомство з 

дизайном переважно «віртуальне». До цього можна 

додати основи гуманітарної освіти, які отримує учень 

на уроках історії, літератури, частково біології. У 

деяких школах практикується гурткова робота в 

майстернях – інкрустація, карбування, різьблення по 

дереву та ін. Такі заняття слугують певною мірою 

цілям мистецтва, але абсолютно не пов’язані з 

утилітарними потребами людини і практичними та 

комунікативними функціями речей. За межами 

ручного ремесла школярі не отримують жодних 

уявлень ні про предметне середовище, ні про дизайн, 

хоча їм і прищеплюється деяке пластичне чуття, 

розуміння матеріалу, його можливостей. Маємо 

констатувати, що на сьогодні дизайн-освіта в школі 

(у системі загальної середньої освіти) існує лише на 

рівні локальних експериментів у поодиноких студіях 

і центрах дитячо-юнацької творчості. В окремих 

навчальних закладах така робота проводиться 

зусиллями окремих ентузіастів.  

Розробка моделі комплексного закладу 

інноваційного типу – «дитяча дизайн-студія – 

мистецький коледж – мистецький інститут» 

ґрунтується на дослідженнях проблем інноваційного 

навчання та інноваційної освітньої діяльності як 

комплексного процесу створення, розповсюдження і 

використання в галузі технології та педагогіки [1, 

с. 497], як нового типу організації навчально-

виховного процесу [5, с. 19], як діяльність, що 

передбачає розвиток творчого потенціалу педагога, 

зміну способів діяльності, стилю мислення 

особистості тощо. 
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У процесі моделювання було створено складну 

систему, в якій взаємодіють відносно автономні 

підсистеми – дитяча дизайн-студія, коледж, ВНЗ, 

курсове післядипломне навчання дорослих. Подібне їх 

об'єднання в комплекси характерно для 

багаторівневої освіти. Воно дозволяє домогтися 

спільними зусиллями більш високих результатів 

діяльності у підготовці фахівців-дизайнерів більш 

високої якості, інтенсифікуючи процес набуття ними 

професійної освіти.  

Зважаючи на це, сутність наступності «коледж – 

ВНЗ» досліджено у розвитку спрямованості 

особистості, в тенденціях вікового розвитку на 

початковому етапі в коледжі і за умови переходу 

студентів на ступінь вищої освіти до його завершення 

у ВНЗ.  

Коледж як інноваційний тип освітньої установи 

підвищеного рівня підготовки фахівця середньої 

ланки займає особливе місце у структурі дизайн-

освіти. Коледж є розповсюдьженим типом освітньої 

установи у світовій системі професійної підготовки 

та інноваційним – у вітчизняній. 

Вища школа «закладає фундамент професії, формує 

менталітет фахівця, розширює професійний профіль, 

розвиває творчі здібності, забезпечує професійну 

мобільність і конкурентоспроможність... базова 

освіта – це не тільки спеціальні дисципліни, це і 

гуманітарна підготовка, і найголовніше, – 

фундаментальна підготовка за фахом. 

Фундаментальна підготовка визначає можливість і 

реальність стратегічного мислення, здатність 

передбачати» [9, с. 74]. 

Розвиток системи вищої професійної дизайн-освіти 

у контексті модернізації освіти в Україні 

проявляється більшою чи меншою мірою у таких 

тенденціях: 
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- модернізація структури змісту професійної освіти; 

- забезпечення випереджувального характеру 

освіти; 

- підготовка професіонала, який володіє 

соціальною, комунікативною, інформаційною, 

когнітивною і спеціальними компетенціями;  

- підвищення рівня морального, громадянського, 

патріотиного виховання;  

- проведення моніторингу освітнього процесу і 

професійного розвитку студентів;  

- розширення міжнародної співпраці; реалізація 

основної потреби молоді у самовираженні;  

- забезпечення участі роботодавців і партнерів у 

вирішенні проблем професійної освіти;  

- встановлення пріоритету освіти над усіма іншими 

проявами життя суспільства тощо. 

Серед навчальних закладів, в яких здійснюється 

підготовка майбутніх фахівців дизайнерського 

профілю, – Мистецький інститут художнього 

моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі 

(м. Київ) і Мистецький коледж, до складу якого 

входить дизайн-студія. Означені заклади утворюють 

локальну освітню систему, в якій можлива певна 

академічна свобода. Як заклади свідомого 

професійного самовизначення вони можливість 

кожному суб’єкту освітнього процесу в системі 

професійної підготовки («учень дизайн-студії – 

студент коледжу – студент інституту – слухач 

професійних курсів – фахівець із дизайну») 

підвищити рівень професійної компетентності. Як 

заклади, що сприяють розвитку творчої 

обдарованості майбутніх дизайнерів, сприяють 

формуванню дизайн-еліти суспільства.  

Однією з інноваційних ознак Мистецького 

інституту і коледжу є наявність центру конкурсної 

діяльності, який сприяє творчому художньому 
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розвитку особистості майбутнього фахівця з дизайну 

шляхом залучення до участі у вітчизняних та 

міжнародних конкурсах. Інноваційною ознакою 

мистецького коледжу є систематична організація і 

проведення майстер-класів, професійних семінарів, 

якими керують відомі вітчизняні та зарубіжні 

дизайнери на основі власних авторських програм та 

методик.  

Більш складною є організація роботи Мистецького 

інституту художнього моделювання та дизайну 

імені Сальвадора Далі. Заняття проводяться з 

максимальним урахуванням цивілізаційних викликів, 

новітніх тенденцій і напрямів у мистецтві і дизайні, 

зміст яких визначає інноваційний освітнього процесу. 

Планування навчання, послідовність вивчення 

окремих дисциплін залежить від характеру їх 

засвоєння, складності та рівня креативності, який 

вимагається від студента. Зокрема на активну 

частину дня передбачається вивчення дисциплін, що 

потребують від студента високого рівня концентрації 

уваги, зосередженості, педантичності, послідовності 

(«Рисунок», «Живопис», «Композиція» тощо). 

Важливою організаційно-педагогічною умовою 

функціонування Мистецького інституту є розвиток 

співпраці з творчими студіями відомих дизайнерів, 

підприємствами дизайнерського профілю, основні 

напрями якої визначено в укладених угодах про 

співробітництво (Угода про творче співробітництво з 

дизайн-студією Олександра Гапчука, Діани 

Дорожкіної, «ВолСТан», будинком моди «Rito», 

Мистецькою агенцією «Перлини сезону», 

«Лабораторією моди В’ячеслава Зайцева» 

(м. Москва), дизайн-центром «Енекс-енержі» 

(м. Маріуполь) та ін.). Це дозволяє майбутнім 

фахівцям із дизайну під час практичного навчання не 
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тільки закріпити набуті знання і вміння з професії, 

але й вирішити проблему працевлаштування. 

Як показує досвід, випускники Коледжу та 

Інституту успішно працюють у провідних установах 

модельного бізнесу України, у дизайн-студіях 

відомих дизайнерів, беруть участь у розвитку 

власного бізнесу. 

Налагодженню таких тісних зв’язків сприяє 

ефективне проведення практики, оскільки від якості 

її організації істотно залежить конкурентоздатність 

майбутніх дизайнерів. 

Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок… Запропонована модель є перспективною і 

достатньо гнучкою структурою у підготовці 

майбутніх дизайнерів, а її впровадження у системі 

дизайн-освіти сприятиме зростанню рівня якості 

фахової підготовки таких спеціалістів. У життєвому 

самовизначенні, у практичному залученні до професії 

відбувається формування ціннісно-професійних 

якостей майбутнього фахівця. Становлення 

особистості ми розглядаємо за фазами єдиної для всіх 

системи послідовності розвитку: виникнення, 

становлення, період зрілості і перетворення, де кожна 

фаза являє етап у загальному процесі формування 

внутрішньої позиції особистості. Стадія виникнення 

при цьому співвідноситься з періодом адаптації учня 

до нових умов навчання, з його об'єктивним станом, 

характерним для початку педагогічної взаємодії. 

Стадія становлення особистості на кожному новому 

етапі неперервного навчально-виховного процесу 

відповідає суб'єктно-функціональній фазі реалізації 

функцій учнів. Стадія зрілості відповідає 

суб'єктивній фазі – її визначає внутрішня позиція 

свідомого співробітництва учня з педагогами, коли 

організація, навчання і виховання активно 

підкріплюється самоорганізацією, самоосвітою, 
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самовихованням. Стадія перетворення прямо 

переноситься на динаміку змін і корекції внутрішньої 

позиції в умовах нового навчально-виховного або 

життєвого ступеня.  

Потреба людей у отриманні знань, вмінь, навичок із 

основ дизайну є показником спрямованості 

суспільства до розвитку власної культури. Тому ця 

тенденція була підтримана на рівні суб’єктів 

законодавчої ініціативи, народними депутатами 

О. Воловиком і О. Марченком, які внесли на розгляд 

Верховної Ради проект Закону України «Про 

додаткову освіту» [6]. Прийняття такої пропозиції 

парламентом України, відкривало б нові можливості 

для розширення сфери дизайн-освіти і внормування 

процесу надання освітніх послуг, щодо поширення 

проектної дизайнерської культури в українському 

суспільстві. 
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Fursa O. O.  Training in the context of designers 

lifelong education 

Annotation. The article is about the current trends in 

the development of design education, when  the influence 
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of art on the formation of preferences and tastes of 

people  is  taken  into  account  and  encouraged from  an 

early age and throughout  the life. The idea of lifelong 

education gets its development in creating appropriate 

environment for the future  designer: innovative 

comprehensive educational  institutions, which would 

provide proper art education from the children's design 

studios and ensure the possibility of training after 

graduating.  

Key words: modernization of higher arts education, 

innovative type of educational institution, continuous 

education, continuity of various degrees of education, 

contemporary culture. 

 

Фурса О. О. Профессиональная подготовка 

дизайнеров в контексте непрерывного 

образования 

Аннотация. В статье речь идет о современных 

тенденциях в развитии дизайн-образования, когда 

учитывается и поощряется влияние искусства на 

формирование эстетического вкуса человека от 

самого младшего возраста и на протяжении всей 

жизни. Идея непрерывного образования получает 

своѐ развитие в создании соответствующей 

художественной среды для будущего специалиста-

дизайнера: создание комплексных учебных заведений 

инновационного типа, которые бы давали 

соответствующее художественное образование от 

детских дизайн-студий и до возможности 

повышения квалификации после получения высшего 

образования.   

Ключевые слова: модернизация высшего 

художественного образования, инновационный тип 

учебного заведения,  непрерывное образование, 

наследственность разных ступеней образования, 

актуальная культура. 
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МИСТЕЦТВО ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА 

ДЕТЕРМІНАНТА ХУДОЖНЬОГО РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З 

ДИЗАЙНУ 

 

Анотація. У статті крізь призму 

компетентнісного підходу й з урахуванням запитів 

сьогодення розглянуто проблему професійної 

мобільності майбутніх дизайнерів, її ролі в 

утвердженні мистецтва, процесу художньої 

творчості та соціальної комунікації. На основі 

узагальнення теоретичних праць та власного 

практичного досвіду, виокремлено основні чинники 

та засоби формування такої мобільності у 

студентів вищого мистецького навчального закладу. 

Ключові слова: професійна мобільність, 

компетентнісний підхід, підготовка дизайнерів. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими, практичними 

завданнями. Забезпечення високої якості вищої 

освіти, професійної мобільності фахівців, 

запровадження гнучких освітніх програм та 

інформаційних технологій навчання у підготовку 

дизайнерів безпосередньо пов’язане з набуттям 

професійної компетентності на основі формування 

художньої культури особистості засобами мистецтва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 

проблеми, виокремлення невирішених її частин… 



48 

 

Проблеми, пов’язані з вивченням сутності мистецтва, 

його впливу на становлення особистості ще з античних 

часів перебували у центрі уваги відомих мислителів. 

Значний внесок у розроблення методологічних засад 

художньої освіти зробили педагоги-науковці 

минулого: В. Аскачевський, Д. Багалій, 

В. Веретенников, Д. Міллер, Є. Редін, В. Стасов та ін. 

Ідеї взаємозалежності естетичного і художнього 

аспектів у художньому розвиткові особистості 

обґрунтовано у працях Ю. Бундіної, В. Бутенка, 

А. Голизіної, Ю. Зіньковського, І. Зязюна, 

М. Коськова, В. Ремізова, О. Торшиної та ін. Сучасні 

дослідники О. Андрейко, С. Брикунова, А. Богуш, 

П. Гуревича, А. Солдатова та ін. зосереджують 

основну увагу на питанні творчого самовираження як 

неперервного процесу цілеспрямованого розвитку й 

удосконалення особистості. 

Проте у науковому дискурсі недостатньо розкрито 

питання щодо художнього розвитку особистості 

майбутнього дизайнера засобами мистецтва.  

Мета статті: висвітлити значущість професійної 

компетентності у забезпеченні якості підготовки 

дизайнерів та їх професійної мобільності. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів. 

У світовій освітній практиці поняття 

«компетентність» є центральним, «вузловим». 

Українські вчені пропонують обґрунтовані й 

конструктивні дефініції різних видів 

компетентностей. Так, академік Ю. Ф. Зіньковський 

докладно розкриває складну діалектику професійної 

компетентності спеціаліста, наголошуючи, що вона 

пов’язана не тільки і не стільки з обсягом знань, 

якими той володіє, а з розумінням, як ці знання 

можна використати в практичній діяльності, з 
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мотивацією до їх постійного розширення та 

оновлення. 

Певний обсяг знань спеціаліста є необхідною 

умовою, але недостатньою для його успішної 

професійної діяльності. Структурно професійна 

компетентність фахівця охоплює дві складові. Перша 

– це знання, причому знання певним чином 

систематизовані, з огляду на їх цінність, 

довговічність, професійну корисність. Друга – це 

можливість користуватися опанованими знаннями, 

спрямовувати їх на виконання конкретних завдань 

[2]. Для фахівця з дизайну третьою складовою 

вважається удосконалення професійної майстерності 

на засадах творчості. 

Компетентність особистості, особливо професійна, 

охоплює, як результати навчання (знання і вміння), 

так і систему ціннісних орієнтацій, звички тощо. 

Крім цього, до компетентностей освітнього рівня 

вчені відносять загальноосвітні, політичні і 

метакультурні обізнаності; здібності у виконанні 

широкого спектру узагальнених дій; соціально-

професійні якості працівників і тих, хто навчається. 

Отже, компетентність, по-перше, поєднує у своїй 

структурі інтелектуальну і навичкову складові освіти. 

По-друге, в понятті «компетентність»  закладено 

ідеологію інтерпретації змісту освіти, що формується 

«від результату» («стандарт на виході»). По-третє, 

компетентність має інтеграційну природу, оскільки 

вона вбирає в себе ряд однорідних або 

близькоспоріднених умінь і знань, що належать до 

широких сфер культури і діяльності (інформаційної, 

правової тощо). 

Встановлено, що компетентний у широкому 

розумінні − це знаючий, обізнаний у певній галузі; у 

вузькому розумінні – той, хто має право 

авторитетного судження як спеціаліст високого рівня 
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в певному колі питань. Істотно, що всі 

компетентності вимагають різних типів дії, а саме: 

діяти автономно і рефлексивно; інтерактивно 

використовувати різні засоби; входити до соціально-

гетерогенних груп і функціонувати в них. Однак 

залишаються ще не повною мірою дослідженими 

суть професійної компетентності стосовно професії 

дизайнера та її значущі складові. 

Нині ще відсутні чіткі критерії й методика оцінки 

рівня сформованості професійної компетентності 

майбутнього фахівця з дизайну, методики її розвитку 

на етапі становлення професіонала-дизайнера. Цій 

проблемі присвячена невелика кількість 

дослідницьких робіт. Зокрема Ю. М. Бундіна 

визначає професійну компетентність як «цілісну 

соціально-професійну якість», що дозволяє успішно 

виконувати виробничі завдання, взаємодіяти з 

іншими людьми. Дослідниця виділяє такі умови 

становлення професійної компетентності майбутніх 

фахівців із дизайну: освітнє середовище, професійна 

компетентність викладацького складу, сформована 

потреба в отриманні нових знань і вмінь, 

рефлексивна суб’єктна взаємодія у творчому процесі, 

активність студентів [1].  

Поділяємо міркування І. Б. Торшиної [6], яка 

розглядає професійну компетентність дизайнера як 

інтегративну якість особистості. Науковець визначає 

показники сформованості професійної 

компетентності, а саме: сприйняття проектної 

культури, професійне мислення, відповідність 

нормативної моделі фахівця; а також виділяє умови 

ефективного формування професійної 

компетентності. 

Проведений системний аналіз наукової літератури 

дозволив визначити професійну компетентність 

дизайнера як інтегративне особистісно-професійне 
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утворення, яке реалізується в психологічній, творчій 

та технічно-операційній готовності до успішного 

виконання професійної діяльності.  

Невід’ємною умовою самореалізації майбутніх 

дизайнерів у професійній художній діяльності, 

спрямованій на проектування і створення речей, яким 

властиві нові утилітарні якості, є художня творчість, 

а її відсутність трансформує діяльність фахівця 

художнього профіля на ремесло. 

Поняття «художня творчість»  наразі тлумачать у 

широкому і вузькому значеннях:  

1. вища форма трудової діяльності, у такому 

розумінні вживається словосполучення: «працівник 

творчої діяльності», «творчий навчальний заклад», 

«творча професія» ; 

2. стиль діяльності та якість результатів, на 

позначення таких явищ використовують поняття: 

«творче ставлення до справи», «творча особистість», 

«творча людина»  тощо. Йдеться про художню 

творчість як характеристику особистості 

майбутнього фахівця з дизайну. 

Соціальна спрямованість дизайнерської творчості, 

усвідомлена постановка проблеми, цілеспрямований 

пошук способів її вирішення надають підстави 

стверджувати провідну роль свідомості в такій 

діяльності, незважаючи на те, що неусвідомлені 

процеси уяви та інтуїції все ж таки займають 

особливе місце у творчих процесах. Наприклад, стан 

натхнення, супроводжується чіткою свідомістю, хоча 

найбільш активно працює підсвідомість, знижується 

самоконтроль, активізується уява. 

Художній розвиток відбувається 

поліфункціонально. Для майбутнього дизайнера він є 

можливим у процесі набуття професійної 

компетентності через ознайомлення з образотворчим 

і декоративно-прикладним мистецтвом засобами 
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навчальних курсів «Рисунок», «Живопис», 

«Композиція», «Кольорознавство», «Формоутворення», 

«Спецрисунок», «Копія майстра» тощо [4]. 

Соціологічне дослідження стосовно визначення 

впливу на професійну компетентність фахівця 

дизайнерського профілю вищезгаданих дисциплін, 

яке проводилось серед студентів вищих навчальних 

закладів, дало можливість зробити висновок, що 

майже всі пропоновані в цьому комплексі 

мистецтвознавчі дисципліни, на думку опитуваних, 

істотно впливають на художній розвиток особистості 

майбутнього фахівця з дизайну. Водночас будь-який 

творчий процес має деякі шаблонні моменти, що 

ґрунтуються на вже призабутому досвіді. Так само і 

будь-яка репродуктивна діяльність містить 

неусвідомлені, підсвідомі моменти нестандартного, 

оригінального, унікального підходу. 

Художній розвиток особистості майбутнього 

дизайнера передбачає здатність творити за законами 

краси. Відмінна ознака мистецтва – це зв’язок із 

життєдіяльністю, що відрізняє його як від теоретико-

пізнавальної, так і від практично-виробничої 

діяльності. 

Справедливим є розуміння співвідношення 

мистецтва та художнього розвитку, якщо ми маємо 

на увазі не окремий твір, не творчість одного, навіть 

великого художника, а сукупність мистецьких творів 

певної епохи і народу, яка й складає повноту буття 

художньої культури. І якщо приналежність мистецтва 

кожному новому історичному типу культури робить 

його образною моделлю, «портретом», 

«самосвідомістю» цієї культури, то для інших типів 

культури мистецтво відіграє роль «мови», яка 

дозволяє одній культурі проникати в глибинну 

сутність інших і тим самим забезпечувати 

спілкування різних культур, їхній діалог. 
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Щоб стати дизайнером із широким світоглядним 

баченням (а лише така людина в сучасних умовах 

може стати творчою особистістю), необхідно 

опанувати не одну галузь знань і навіть не основи 

всіх наук, а культуру в усіх її основних суспільно 

значущих компонентах. 

Мистецтву як специфічному виду «духовного 

виробництва» органічно властивий інтерес до проявів 

індивідуальності майбутніх дизайнерів, до змін у 

сфері їхньої свідомості. Воно відповідає глибинній 

особистісній потребі розпізнавання мотивів 

діяльності та вчинків, виявлення істинно людського в 

людині. 

На основі осягнення мистецтва фахівець 

художнього профілю входить у світ інших людей, 

живе їхнім життям, включає у свій духовний світ 

досвід людства. Тільки в результаті засвоєння та 

перетворення у свій набуток історично створеного 

мистецького доробку людства особистість 

майбутнього дизайнера стає емоційно багатою, 

здатною глибоко, сильно й тонко відчувати та 

переживати. 

Мистецтво відображає всі важливі для особистості 

явища життя в художніх образах, здатних 

відтворювати загальне й істотне через конкретне. 

Водночас художній образ виражає конкретну оцінку 

зображуваного, моральне, естетичне та інше 

схвалення або заперечення. 

Ціннісне орієнтування є важливою стороною 

впливу мистецтва на художній розвиток особистості 

майбутнього фахівця з дизайну. Формування 

ціннісних настанов особистості, залучення її до 

найвищих цінностей – суспільних ідеалів – є 

складовою частиною призначення мистецтва в 

художньому розвитку особистості фахівця з дизайну. 

Мистецтво виконує це призначення у випадках, якщо 
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в ньому втілюються суспільні цінності, які стають 

значущими для людини, визначають характер її 

життєдіяльності. 

Оскільки кожний твір мистецтва поєднує в собі 

відображення реальності і вираження емоційного 

ставлення до неї, художнє сприйняття являє собою 

єдність раціонального й емоційного. Відповідно 

процес підготовки майбутніх фахівців, викладання у 

навчальному закладі художнього профілю є наукою і 

мистецтвом. І. А. Зязюн стверджує: «Мистецтвом 

тому, що кожне заняття неповторне. Його хід, 

емоційне забарвлення, використовувані засоби 

залежать від факторів, багато з яких складно 

передбачити. У такому розумінні викладання чимось 

подібне до творчості художника, письменника, поета, 

від яких вимагається глибоке знання життя, людської 

душі, уміння співпереживати особистості. Але, разом 

із тим, – це і наука, в основі якої є об’єктивні закони, 

що фіксують суттєві зв’язки і відношення, 

притаманні процесу освіти, який базується на 

взаємодії викладання і учіння» [2]. 

Естетичне виховання студентської молоді засобами 

образотворчого мистецтва покликане розвивати в них 

здатність глибоко розуміти не тільки зміст, а й форму 

художніх творів, орієнтуватися в стильових 

історичних особливостях образотворчого мистецтва. 

Вихованню художнього смаку, розумінню 

естетичних особливостей образотворчих творів 

сприяє вивчення теоретичного курсу з історії 

образотворчих мистецтв у професійних навчальних 

закладах художнього профілю. 

Образотворчі мистецтва розвиваються нині в 
нелегкому змаганні з могутніми технічними засобами 

відтворення дійсності. Зокрема такі види мистецтва, 
як рисунок, живопис, скульптура, графіка, 
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архітектура, формують змістову основу підготовки 

майбутніх дизайнерів. 
Через скульптуру, яка відтворює явища в 

тривимірному просторі, майбутні дизайнери вчаться 

відображати дійсність засобами об’ємно-просторових 
форм. Повнота сприйняття ідей, змісту, художніх 
особливостей скульптурних творів передбачає 

засвоєння майбутніми дизайнерами образної мови 
скульптури як виду мистецтва. 

Багатовіковий досвід мистецтва та художньої 

педагогіки свідчить, що фундамент цієї мови складає 
рисунок. На заняттях із навчального курсу «Рисунок» 
формуються навички рисування – те, що в педагогів-

художників зветься «постановкою руки та ока»; 
художній смак, який ґрунтується не на 
споживацькому розгляданні творів мистецтва, а 

безпосередньо під час рисування; просторове бачення 
об’єктів і просторова уява; навички композиційного 
мислення (компонування на аркуші), композиційний 

світогляд на основі всього курсу рисунка, залучення 
композиційних аналогів, глибокого проникнення в 
композицію самих об’єктів рисування, наприклад, 

античної скульптури. Рисунок має продуктивний 
вихід на креслення. Особливо це суттєво для 
професійних навчальних закладів, де здійснюється 

підготовка дизайнерів. 
Студенти, оволодіваючи мистецтвом графіки, що 

охоплює рисунок і друковані художні твори на основі 

рисунка, набувають умінь відтворення дійсності 
через зображення на площині. Специфіка графічного 
мистецтва в дизайнерській освіті виявляється в 

провідному значенні лінійних співвідношень, 
кольорового зображення тощо. 

Відображувальні можливості рисунка й кольору 

поєднує в собі мистецтво живопису в усіх 
різновидах: монументальному, станковому, 
театрально-декоративному, мініатюрі тощо. 



56 

 

Значущим у підготовці майбутніх дизайнерів є 
мистецтво архітектури, тобто мистецтво створювати 
будови і споруди, що формують просторове 
середовище для життя і діяльності людей. Важливим 
у вивченні цього мистецтва вважаємо усвідомлення 
необхідності збереження природної рівноваги, 
створення максимально зручного для людини 
середовища життя, роботи, відпочинку, гармонії 
будівлі та пейзажу тощо. 

Поряд із образотворчими видами мистецтва 
провідну роль у художньому розвитку майбутніх 
дизайнерів відіграють види декоративно-прикладного 
мистецтва: художній розпис тканин, розпис на склі, 
різьблення, гончарство, кераміка, плетіння з лози, 
розпис на дереві тощо. 

Висновки дослідження і перспективи подальших 
розвідок… Отже, мистецтво є визначальною 
детермінантою художнього розвитку особистості 
майбутнього фахівця з дизайну, оскільки їх 
взаємовідносини встановлені, перш за все, 
історичною еволюцією культури як цілого, де існує і 
розвивається мистецтво. Зв’язки мистецтва та 
художнього розвитку особистості фахівця з дизайну 
опосередковані тим її шаром, який ми називаємо 
художньою культурою, історичні зміни цих зв’язків 
зумовлюються змінами художньої культури як 
специфічного шару культури. 

Результати проведених досліджень спрямовують 
нас до розуміння того, як в історії людства реально 
взаємодіють два процеси – розвиток мистецтва та 
художній розвиток особистості майбутнього фахівця. 

Важливим фактором розвитку особистості постає 
креативність, яка визначає готовність майбутнього 
фахівця з дизайну змінюватися, відмовлятися від 
стереотипів, визначає його мобільність. До важливих 
творчих якостей майбутніх дизайнерів, які 
зумовлюють таку мобільність, належать: 
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сприйнятливість, зацікавленість світом речей, його 
різноманітністю та єдністю; тямущість, здатність до 
узагальнення зрозумілого; автономність, 
незалежність характеру; здатність до спілкування з 
широким колом людей не лише в особистісному 
мовленнєвому контакті, але й з допомогою письма, 
рисунка, схем, креслень; схильність до аналітичної та 
дослідницької діяльності, дисциплінованість, 
наполегливість, старанність, готовність до 
формулювання і розв’язування проблем; ментальна 
активність, вміння планувати свою діяльність; 
здатність критично оцінювати її результати, 
критичність у ставленні до проектів та виробів, 
виконаних іншими; здатність до самоствердження, 
честолюбство, уміння переконувати; почуття 
відповідальності перед суспільством за виконувану 
роботу тощо. 

Вияв і розвиток цих якостей – важливе педагогічне 
завдання науково-педагогічного колективу вищого 
навчального закладу. Внаслідок цього стає 
очевидною необхідність пошуку засобів, що 
дозволяють розвивати творчу активність, здатність до 
прояву творчих якостей, які, нехай в різній мірі, але є 
в кожної людини. 

Ми виходимо з переконань, що світ невпинно 
змінюється та пропонує все нові й нові вимоги до 
діяльності дизайнера і відповідно до системи освіти; 
що творча здатність не є раз і назавжди зафіксованим 
утворенням і може змінюватись протягом людського 
життя; а також що творча діяльність студента 
безпосередньо пов’язана з розвитком якостей його 
особистості та мотиваційними настановами. Таким 
чином, забезпечення професійної мобільності 
майбутніх дизайнерів є одним із актуальних завдань 
вищого мистецького навчального закладу та 
провідним напрямом роботи студента над собою. 
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Оружая Л. В. Искусство как определяющая 

детерминанта художественного развития 

личности будущего специалиста по дизайну 

Аннотация. В статье на основании 

компетентностного подхода и в контексте запросов 

современности рассматрено проблему 

профессиональной мобильности будущих дизайнеров, 

ее роль в становлении разных видов искусства, 

процесса художесивенного творчества и социальной 

комуникации. Опираясь на обобщение ряда 

теоретических работ и практического опыта, 

автор раскрывает основные средства формирования 

такой мобильности студентов высшего 

художественного учебного заведения. 

Ключевые слова: профессиональная мобильность, 

компетентностный подход, подготовка дизайнеров. 
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бізнес-симуляції. Проаналізовано досвід 

використання запропонованої технології у світі.  

Ключові слова: професійна компетентність, 

методи ігрового імітаційного моделювання, бізнес-

симуляція, система розвитку професійної 

компетентності керівників. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Серед 

чинників, які впливають на логіку розвитку 

корпоративних систем навчання та розвитку 

персоналу, можна виділити як зовнішні, так і 

внутрішні чинники. Серед найбільш вагомих 

зовнішніх, на нашу думку, слід виділити посилення 

конкуренції на ринках товарів і послуг, що породжує 

необхідність пошуку підприємствами та компаніями 

джерел конкурентних переваг, які, за подібності, а в 

багатьох випадках, аналогічності пропозиції 

зміщуються в бік професіоналізму співробітників. 

Швидка зміна технологій породжує необхідність 

постійного коригування асортиментного ряду 
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продуктів та послуг, що в свою чергу породжує 

актуальність постійного навчання персоналу. Крім 

того, поглиблюється суперечність між зростанням 

рівня вибагливості споживачів щодо продуктів та 

якості обслуговування та низьким рівнем готовності 

персоналу компаній надавати високий рівень сервісу. 

Вагомими внутрішніми чинниками, які впливають на 

корпоративні системи навчання та розвитку 

персоналу, є ущільнення функцій, виконання яких 

вимагається від працівників, посилення внутрішньо 

корпоративних вимог щодо професійного рівня, 

якості виконання завдань, рівня результативності 

персоналу. Поряд з існуючою тенденцією до 

скорочення витрат на підтримку бізнес-процесів (в 

тому числі й бізнес-процесу навчання та розвитку 

персоналу) актуалізується необхідність пошуку 

нових принципів та форм організації корпоративних 

систем навчання та розвитку персоналу. 

Власний науково-педагогічний досвід автора дав 

змогу виділити основні чинники побудови 

корпоративних систем навчання та розвитку 

персоналу. В контексті нашого дослідження хотілося 

б згадати деякі з них: особливості сучасного 

технологічного розвитку визначають необхідність в 

частому й оперативному опануванні великими 

масивами нової інформації, формування 

нехарактерних для керівників вмінь та навичок, тому 

системою їх розвитку має бути забезпечена 

відповідна методична й технологічна складова, яка 

дасть можливість вирішити це завдання, зокрема 

використання таких технологій навчання, в тому 

числі й дистанційних інтерактивних технологій, які б 

дали можливість швидко й з гарантованим 

результатом опанувати необхідні знання); 

необхідність забезпечення високої якості та 

гарантованості результатів навчання (що актуалізує 
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необхідність введення в систему розвитку 

професійної компетентності керівників якісних та 

валідних систем їх оцінювання з точки зору рівня 

сформованості компонентів професійної 

компетентності в динаміці, а також результативності 

процесу навчання й розвитку, включно до впливу 

цього процесу на результати їх професійної 

діяльності); необхідність розвитку таких 

специфічних компонентів професійної 

компетентності керівників, як відповідальність, 

творчий підхід, професійна мобільність, 

наставництво, підприємницький підхід в процесі 

здійснення виробничих функцій (що визначає 

необхідність вивчення потенціалу та впровадження в 

систему розвитку професійної компетентності 

керівників підходів коучингу та бізнес-моделювання) 

[1]. Тому проблема пошуку сучасних педагогічних 

технологій навчання та розвитку керівників, з 

допомогою яких вдалося б реалізувати всі 

вищезазначені завдання, є на часі. Вважаємо, що 

наукова дискусія з приводу використання в 

корпоративних системах навчання та розвитку 

персоналу такої інноваційної технології ігрового 

імітаційного моделювання, як бізнес-симуляція, має 

як яскраво виражене як прикладне, так і теоретичне 

значення.   

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. 
Потрібно відзначити, що проблема застосування 
інтерактивних технологій навчання, зокрема 
технологій ігрового імітаційного моделювання 
досить широко розкрита вітчизняними дослідниками-
педагогами. Значна увага дослідників відображує 
популярність у вітчизняній педагогіці так званого 
діяльнісного підходу, який закцентовує увагу на 
формуванні змісту та технологій навчання та 
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розвитку з точки зору специфіки або майбутньої 
професійної діяльності, або актуального виробничого 
контексту тих, хто навчається (якщо мова йде про 
підвищення кваліфікації персоналу). Зокрема, 
Г. Романова, Л. Сігаєва, Г. Дзвоник, О. Грищенко, 
Ю. Колісник-Гуменюк, М. Скрипник, А. Шевченко, 
В. Петрович, О. Ковальчук та багато інших 
досліджували застосування даного типу технологій в 
професійній освіті та післядипломному навчанні. 
Традиційно, найбільш широко застосовуваними 
методами з групи методів ігрового імітаційного 
моделювання є ділові та рольові ігри та їх різновиди 
– рольові ігри-інсценування, організаційно-дієві ігри, 
організаційно-мислительні ігри, навчальні ділові ігри 
[2]. Деякі дослідники [3] до даної групи методів 
відносять також метод модерації (що, на нашу думку, 
є дискусійним, оскільки не відображує основну 
ознаку даної групи методів – побудова навчально-
пізнавальної діяльності на імітації професійної 
діяльності). Проте, практично відсутні наукові 
розробки з питань застосування в процесі навчання та 
розвитку персоналу такої інноваційної педагогічної 
технології ігрового імітаційного моделювання, якою 
є бізнес-симуляція та яка набула достатньо широкого 
застосування в зарубіжній практиці освітньої 
діяльності. 

Формулювання мети статті. Таким чином, 
метою даної статті є аналіз принципів, методики та 
результатів  використання інноваційної педагогічної 
технології ігрового імітаційного моделювання – 
бізнес-симуляції – в процесі розвитку професійної 
компетентності керівників. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих 

результатів…. Існують різні підходи до визначення 

категорії «професійна компетентність керівника»  та 

структури професійної компетентності. Не вдаючись 
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до детального аналізу напрацювань вітчизняних 

педагогів у цьому контексті, зазначимо, що ряд 

дослідників ототожнює професійну та управлінську 

компетентність керівника, включаючи в структуру 

моделі професійної (управлінської) компетентності ті 

складові, які забезпечують виключно реалізацію 

управлінської функції. Окремі дослідники поняття 

професійної компетентності розглядають значно 

ширше, включаючи в її структуру, наприклад, 

когнітивний, операційний та особистісний 

компоненти. На нашу думку, такий підхід до 

визначення структури професійної компетентності не 

відображає специфіку діяльності сучасного керівника 

та виклики і завдання високого рівня складності, які 

доводиться вирішувати сучасному керівнику на 

виробництві. Тому варто було б звернути увагу на 

напрацювання зарубіжних дослідників [4,5], які серед 

ключових компонентів професійної компетентності 

сучасного керівника виділяють: лідерство, прийняття 

рішень, підприємницька компетентність, аналітичні 

здібності, управління результативністю, бачення, 

технологічна грамотність, клієнтоорієнтованість, 

планування та організація. Враховуючи необхідність 

розвитку саме таких специфічних компонентів 

професійної компетентності керівників та аналізуючи 

потенціал використання методів ігрового 

імітаційного моделювання, можемо зробити 

висновок, що вони не в повній мірі можуть 

реалізувати функцію розвитку зазначених 

компетенцій (Таблиця 1). 
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Таблиця 1. 

Особливості використання методів  

ігрового імітаційного моделювання 

Назва методу 
(за класиф. 

М.Сергєєвої 

[3]) 

Види управлінських, педагогічних, 

розвивальних завдань 

Імітація 

діяльності на 

тренажері 

-первинне/базове навчання нового 

персоналу; 
-перепідготовка персоналу; 
-навчання персоналу в зв’язку з 

введенням нових технологій, внесенням 

змін в існуючі бізнес-процеси, нових 

стандартів діяльності; 
-відпрацювання типових операцій; 
-автоматизація навичок роботи; 
-виконання операцій у відповідності із 

існуючими стандартами роботи. 
Рольові та 

ділові ігри 
-відпрацювання навичок взаємодії як в 

типових, так і в складних/унікальних 

ситуаціях; 
-знайомство з best practices (кращими 

практиками) роботи колег; 
-генерування продуктивних ідей щодо 

вирішення складних ситуацій; 
-» прийняття»  більшістю учасників 

згенерованих ідей; 
-можливість отримати зворотній зв’язок 

від колег/експертів щодо якості 

використання певних навичок/підходів; 
-можливість використання даного 

методу в якості одного з інструментів в 

оцінці персоналу. 
Організаційно

-діяльнісні 

ігри 

-можливість корекції настановлень 

персоналу; 
-можливість для учасників оцінити свою 

діяльність «з боку» ; 
-аналіз і корекція використання технік 

взаємодії; 
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Назва методу 
(за класиф. 

М.Сергєєвої 

[3]) 

Види управлінських, педагогічних, 

розвивальних завдань 

-розвиток навичок самостійного і 

колективного прийняття рішень; 
-можливість проектувати, програвати та 

«проживати»  різні сценарії розгортання 

подій, тестувати їх в без ризиковому 

ігровому середовищі. 
Джерело: власні напрацювання автора [6]. 

 

Не викликає сумніву, що професійне використання 

педагогом (тренером) зазначених видів ігрового 

імітаційного моделювання дасть ефект у розвитку 

певних компонентів професійної компетентності 

керівника. Проте, в багатьох випадках потенціал 

використання зазначених методів є незначним, 

особливо якщо мова йде про розвиток не ключових, в 

специфічних управлінських компетенцій. В зв’язку з 

цим ми вважаємо бізнес-симуляцію 

безальтернативною технологією розвитку зазначених 

у Таблиці 2 компонентів управлінської 

компетентності. 

 

Таблиця 2. 

Компоненти професійної компетентності 

керівників, розвиток яких є можливим з допомогою 

бізнес-симуляції 

Назва 

компоненту 

професійної 

компетентності 

Індикатори (прояви) 

компетентності 

Розуміння 

специфіки 

бізнесу та 

розвинуте бізнес-

мислення 

- розуміння джерел формування 

конкурентних переваг 

підприємства/структурного 

підрозділу на загальному та 

локальних ринках; 
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- розуміння місця окремих бізнес-

процесів (логістики, закупівель, 

виробництва/технічної експлуатації, 

продажів, обслуговування) в 

загальному бізнес-процесі 

підприємства; 
- розуміння впливу окремих 

управлінських рішень на 

підприємство в цілому, його 

операційну та фінансову 

ефективність; 
- бачення бізнесу як системи; 
- розуміння специфіки різних 

конкурентних стратегій 

підприємства; 
- розуміння взаємозв’язку між 

«фізичним» та «вартісним» 

параметрами процесів; 
- розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків між управлінськими 

рішеннями та бізнес-процесами. 
Специфічні 

управлінські 

навички 

- вміння приймати управлінські 

рішення на основі аналізу 

об’єктивних показників 

(фінансових, аналітичних); 
- вміння вибудовувати стратегію 

діяльності структурного 

підрозділу/підприємства в цілому та 

організовувати роботу у 

відповідності із актуальною 

кон’юнктурою локального ринку; 
- вміння вирішувати складні, 

нетипові ситуації/завдання з 

високим рівнем невизначеності, які 

потребують нестандартних, 

інноваційних підходів; 
- планування роботи структурного 

підрозділу з врахуванням доцільної 

маркетингової стратегії. 
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Специфічні 

компоненти 

професійної 

компетентності 

 

- володіння методами активізації 

продажів; 
- клієнтоорієнтовані 

настановлення; 
- володіння елементами фінансової 

грамотності; 
- вміння вибудовувати стратегію 

підприємства, яка гарантує 

зростання його доходів. 
Джерело: власні розробки автора [6]. 

У MBA Brief Concept Definitions дається таке 

визначення бізнес-симуляції: це моделювання 

операцій або управління реальним бізнес-процесом, 

організацією, структурним підрозділом, 

конкуруючих підприємств, яке принципово, але не 

детально відображує реальні процеси. Поява та 

широке використання бізнес-симуляцій за кордоном 

було пов’язане з розвитком концепції «experiential 

learning», навчання через практику, автором якої є 

Д.Кольб. Бізнес-симуляція вважається однією з 

найбільш ефективних педагогічних технологій, яка 

дає можливість отримати практичний досвід, в 

нашому випадку управління або окремими 

структурними підрозділами, або підприємством в 

цілому, причому за різних стратегій та в ситуаціях з 

високим рівнем невизначеності. Крім того, учасники 

мають можливість тестувати різні управлінські 

стратегії та рішення в безризиковому ігровому 

середовищі, коригувати власні стратегії управління, 

аналізувати їх з позицій ефективності не тільки 

окремого бізнес-процесу, але й підприємства в 

цілому. 

Практика використання бізнес-симуляцій в вищій 

школі, післядипломній та корпоративній освіті за 

кордоном нараховує більше 40 років. І якщо вперше 

дана технологія навчання та розвитку персоналу була 

застосована на виробництві у внутріфірмовій системі 
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навчання, то пізніше вона дифузіонувала у вищу 

школу, де була інкорпорована у навчальні курси 

університетів. В середині 70-х рр. минулого століття 

на ринок вийшли перші комерційні бізнес-симуляції, 

які поступово завоювали широку популярність у 

світі. Наразі 80 компаній, які входять в TOP 100 

найбільших світових компаній, послуговуються 

технологією бізнес-симуляцій для розвитку свого 

персоналу, переважно керівників. 

Досвід педагогічної діяльності автора дає змогу 

констатувати, що дана педагогічна технологія дає 

змогу вирішити низку питань, які часто важко 

піддаються корекції за умов застосування 

традиційних педагогічних технологій: значна 

відірваність змісту навчання та контенту завдань від 

реальної практичної діяльності, що значно знижує 

мотивацію учасників;  системне розуміння специфіки 

діяльності підприємства та місце конкретного бізнес-

процесу в ньому; матеріально-вартісний зріз кожного 

управлінського рішення; розуміння специфіки різних 

конкурентних стратегій підприємства з проекцією на 

фінансово-економічну результативність кожної з них. 

Технологія реалізації бізнес-симуляції в процесі 

розвитку професійної компетентності керівників 

передбачає декілька етапів (зазначимо, що бізнес-

симуляція може використовуватись як самостійна 

подія, так і бути вписаною в широку програму 

розвитку керівників): 

- об’єднання учасників у міні-команди (їх може 

бути до 6, що дає змогу змоделювати не тільки 

діяльність окремого підприємства, а й конкурентні 

умови на ринку); 

- інструктаж (учасники знайомляться зі специфікою 

підприємства, яке вони отримують в управління, 

товарно-матеріальними запасами, активами та 

зобов’язаннями, складають початковий баланс); 
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- реалізація першого періоду діяльності 

підприємства (що передбачає повний управлінський 

цикл – планування, закупівлі, виробництво, 

оптимізація затратної частини діяльності, 

формування ринкової пропозиції). Даний етап є свого 

роду діагностичним, оскільки віддзеркалює 

характерні для учасників управлінські стилі та 

підходи до прийняття рішень; 

- тендер (форма моделювання ринку відповідних 

товарів та послуг, в рамках якого кожне підприємства 

формує ринкову пропозицію (на основі парламентів 

ціни, якості, ділової репутації, умов); 

- підведення підсумків першого періоду (складання 

балансу, звіту про прибутки та збитки, звіту про 

виконання плану діяльності, аналіз фінансово-

господарської діяльності, ефективності обраної в 

першому періоді стратегії). 

Як було зазначено, перший період не має на меті 

досягнення конкретних навчально-пізнавальних 

цілей. Для корегуючого педагогічного впливу між 

періодами (а їх доцільно реалізувати не менше 4 для 

того, щоб мати змогу протестувати та проаналізувати 

різні стратегії діяльності) вводять так звані 

теоретичні блоки для закладення когнітивної основи 

майбутніх умінь (в залежності від мети бізнес-

симуляції; наприклад, це можуть бути теми 

«Конкурентні стратегії підприємства», «Методи 

аналізу зовнішнього середовища», «Оптимізація 

бізнес-процесів підприємства» тощо). В наступному 

періоді учасникам пропонується протестувати 

отримані інструменти та проаналізувати їх вплив на 

фінансово-господарську діяльність підприємства. 

Останнім етапом є підведення підсумків. Його 
пропонується реалізувати за прикладом проведення 
технічного і фундаментального аналізу фондового 
ринку (оскільки опосередкованим результатом 
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управлінської діяльності є капіталізація підприємства 
та вартість його акцій на фондовому ринку; даний 
показник закладений в основу багатьох 
комп’ютерних бізнес-симуляцій). Кожна команда 
представляє результати своєї діяльності за критерієм 
інвестиційної привабливості підприємства. Крім того, 
формується рейтинг команд за об’єктивними 
показниками діяльності підприємства в динаміці 
(EBITDA, вироблена та реалізована продукція, 
залишки, обсяг інвестицій в розвиток, динаміка 
прибутку, структура активів та зобов’язань тощо). 
Кінцевий рейтинг команд є похідним від наведених 
аспектів аналізу. 

Висновки та перспективи подальших розвідок…. 
Бізнес-симуляція є унікальною технологією ігрового 
імітаційного моделювання. Вона дає можливість 
розвинути специфічні компоненти професійної 
компетентності керівників різного рівня: системне 
розуміння діяльності підприємства, розуміння 
джерел його конкурентних переваг, вміння визначати 
актуальну конкурентну стратегію, здатну 
максимізувати прибутки, володіння елементами 
фінансової грамотності, системне розуміння 
матеріально-вартісного зрізу управлінських рішень. 
Крім того, учасники набувають практичного досвіду 
управління підприємством або його структурним 
підрозділом в безризиковому ігровому середовищі, 
що, безумовно, посилює усвідомлення цінності 
отриманого досвіду. Перспективними напрямами 
досліджень, з нашої точки зору, є розробка 
навчально-методичного забезпечення щодо 
використання даної технології в системах розвитку 
професійної компетентності керівників різних рівнів, 
а також розробка методики оцінювання 
результативності використання даної технології з 
точки зору досягнення цілей навчально-пізнавальної 
діяльності та цілей професійної діяльності керівників. 
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Бородиенко А. В. Инновационные технологии 

развития профессиональной компетентности 

современных руководителей 

Аннотация. В статье рассматриваются 

принципы, методики и результаты использования 

инновационной педагогической технологии – бизнес-

симуляции – в процессе развития профессиональной 

компетентности руководителей. Выявлены 

компоненты профессиональной компетентности 

руководителей, развитие которых возможно с 

помощью бизнес-симуляции. Проанализирован опыт 

использования предложенной технологии в мире. 

Ключевые слова: профессиональная 

компетентность, методы игрового имитационного 

моделирования, бизнес-симуляция, система развития 

профессиональной компетентности руководителей. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КАР’ЄРИ У ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Анотація. У статті розкрито проблему розвитку 

професійної кар’єри у дизайнерській діяльності, 

проаналізовано зміст дизайнерської діяльності, 

визначено основні складові розвитку професійної 

кар’єри майбутніх дизайнерів. Висвітлено вплив 

творчої активності, творчого потенціалу, 

професійної спрямованості та професійної 

ідентифікації на розвиток професійної кар’єри 

майбутніх дизайнерів. 

Ключові слова: професійна самореалізації, 

самореалізації–новаторство, творча активність, 

творчий потенціал, професійна спрямованість,  

професійна ідентифікація.  

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими, практичними 

завданнями. Провідна роль дизайну у розвитку 

постіндустріального суспільства визнана 

розвиненими державами світу, що зокрема, 

підкреслюється у рішеннях Європейського 

Економічного Співтовариства. Так, у березні 1994 р. 

представники ЄЕС закликали європейські країни до 

активної підтримки дизайну у всіх сферах 

промислового виробництва, економіки, культури і 

освіти. Дизайн-виробництво, при відносно незначних 
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фінансових вкладеннях, здатне спричинити вагомий 

позитивний ефект на економіку держави та розвиток 

матеріальної культури суспільства. Залучення 

дизайнерів до процесу виробництва промислових 

виробів на етапах проектування, експертизи, 

прогнозування, збуту ефективно впливає на 

економічну стабільність країн.  

Світовий досвід засвідчує, що дизайн – це потужне 

джерело забезпечення якості товарів і послуг, 

ефективний засіб суттєвого підвищення 

конкурентоспроможності промислової продукції, 

всього середовища життєдіяльності людини. 

Зважаючи на необхідність підготовки дизайнерів, за 

останнє десятиліття в Україні було створено більше 

30 відповідних відділень, факультетів у державних і 

приватних навчальних закладах та понад 20 

професійних навчальних закладів, на базі яких 

майбутні дизайнери здобувають фахову освіту. 

Дизайн-освіта – це порівняно новий освітній напрям, 

що активно розвивається і спрямовується на 

реалізацію низки завдань, серед яких чільне місце 

посідають творчі (розвиток творчих здібностей, 

критичного і проблемно-орієнтованого мислення, 

прищеплення навичок творчо переосмислювати 

власні здобутки); професійно зорієнтовані (розвиток 

креативності і рефлексивної самооцінки в системі 

творчого проектування); науково-теоретичні 

(розвиток самостійної дизайн-творчості). Суспільство 

потребує дизайнерів, які не тільки досконало 

опанували професійну підготовку, володіють 

ґрунтовними знаннями високотехнологічного 

виробництва, а й здатні до творчої праці, 

професійного розвитку та вдосконалення.  

Отже, професійна підготовка майбутніх фахівців з 

дизайну має забезпечувати оптимальні передумови 

для самореалізації особистості, розкриття 
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потенційних задатків, здібностей, здатностей до 

творчості майбутніх фахівців.  

Як засвідчує практика, навіть в освітніх закладах, 

що мають істотний досвід підготовки фахівців-

дизайнерів, існують проблеми, які потребують 

наукового розв’язання, зокрема, першорядного 

значення набуває проблема підготовки кар’єро 

орієнтованих дизайнерів, умотивованих до творчої 

самореалізації, що сприятиме  підвищенню рівня 

вітчизняної дизайн-освіти до загальноєвропейських 

тенденцій.  

Аналіз досліджень, в яких започатковано 

розв’язання проблеми, виокремлення 

невисвітлених питань... Концептуальні положення 

щодо підготовки майбутніх фахівців, зорієнтованих 

на успішну професійну кар’єру, знайшли 

відображення у Законах України «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні» (2000), «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо зменшення впливу світової 

фінансової кризи на сферу зайнятості населення» 

 (2008), а також у Національній доктрині розвитку 

освіти (2002), Концепції розвитку професійно-

технічної (професійної) освіти в Україні [2004], 

Постановах Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Концепції державної системи 

професійної орієнтації населення» № 842 від 

17.09.2008 р., «Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми «Молодь України»  на 2009–

2015 роки» № 41 від 28.01.2009 р., Наказах 

Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України 

№ 699 від 28.07.2008 р. «Про впровадження 

наукового психолого-педагогічного проекту «Вибір 

успішної професії» з програмою реалізації на 

2008−2014 роки». 
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Розвиток професійної кар’єри є науково-

концептуальним процесом, що базується на 

пізнаннях основних закономірностей у сфері 

соціології, теорії управління, сучасних досягненнях 

психології та педагогіки. Вивченню кар’єрної 

проблематики присвячено багато досліджень. 

Зокрема, комплекс проблем, пов’язаних із 

підготовкою особистості до розвитку професійної 

кар’єри інтенсивно досліджували М. Миропольська  

– професійна орієнтація як основа формування та 

побудови професійної кар’єри (2004),  А. Борисюк – 

професійна кар’єра як соціально-психологічний 

феномен: етапи, типи професійної кар’єри (2007),  

Р. Калениченко –  психологічні аспекти кар’єри: 

основні мотиви, типи, стадії та етапи вибору кар’єри 

(2006), С. Сотникова – управління кар’єрою (2001), 

І. Назарова – психолого-педагогічний супровід 

випускників освітніх закладів по проектуванню 

життєвих і професійних стратегій (2007),  

Л. Прокоф’єва – професійна кар’єра чоловіка і жінки 

(2000), А. Поплавська – проблема здійснення 

професійної кар’єри: аналіз зарубіжних та 

вітчизняних підходів (2005), Л. Долгіх – кар’єрні 

домагання як суб’єктивний механізм професійної 

самореалізації (2005), О. Слободенюк – концепція 

формування свідомого вибору професійної кар’єри 

(2007),  Д. Закатнов – підготовка учнівської молоді до 

вибору професійної кар’єри на засадах особистісно 

орієнтованого підходу; структура і показники 

готовності учнів ПТНЗ до побудови професійної 

кар’єри (2010).  

Мета статті: проаналізувати особливості 

професійної кар’єри у дизайнерській діяльності і 

визначити перспективи її розвитку у системі 

професійної підготовки майбутніх фахівців із 

дизайну.  
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Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів… 
Визначаючи сутність професійної кар’єри майбутніх 

дизайнерів, необхідно охарактеризувати зміст їхньої 

професійної діяльності. Так, поняття «дизайн» 

трактують як галузь творчої діяльності, що полягає в 

проектуванні наочного світу штучного середовища та 

створенні зручних і красивих речей. Дизайн – це 

творчий метод, процес і результат художньо-

технічного проектування дизайнерських виробів, 

орієнтований на досягнення максимальної 

функціональності створюваних об’єктів. Важливою 

ознакою дизайну є дуалізм художньо-наочної 

творчості й науково обґрунтованої інженерної 

практики. Об’єктом дизайнерської діяльності є все, 

від конкретних предметів до віртуального простору. 

Аналіз змісту дизайнерської діяльності засвідчує, 

що для майбутнього фахівця важливо мати 

нетрадиційний погляд, значний багаж творчих ідей, 

ідеально володіти професійними інструментами, але 

головне – це вміння бачити ціле, мислити образами, а 

не логотипами, шрифтами чи програмами.  

Професійна діяльність дизайнерів містить чотири 

складових: маркетингову (знання ринку), творчу 

(ідея),  технологічну (втілення ідеї) та управлінську. З 

організаційної точки зору професійна кар'єра у 

дизайнерській діяльності розглядається як сукупність 

взаємопов'язаних рішень реалізації професійного 

потенціалу фахівця, що призводить до суб’єктивного 

та об’єктивного успіху в професійній сфері.  

У дослідженнях І. Рижової зазначається, що вже на 

рівні найпростіших виявів дизайнерська діяльність є 

творчістю [10]. На думку В. Бондаренка, 

майстерність дизайнера як синтез теоретичних знань 

і високорозвинених практичних умінь, проявляється 

через творчість й утілюється в ній [3]. Результатом 
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дизайнерської діяльності є новизна, оригінальність та 

об’єктивна цінність продуктів дизайн-діяльності. 

Зважаючи на це, специфіку дизайнерської творчості 

розкривають дві ознаки: перша – перетворення речей 

і процесів дійсності на дизайн-образи, другий – 

новизна й оригінальність. Внутрішнім ресурсом 

дизайнера, який забезпечує творче ставлення фахівця 

до професійної діяльності є креативність. 

Креативність – це складова самоактуалізаційних 

процесів, що виявляються у створенні нових 

продуктів діяльності. 

Такий підхід, уможливлює визначення професійної 

кар’єри дизайнерів як процес їхньої професійної 

самореалізації. Підтвердження сформульованого 

міркування наявне в дослідженнях Г. Нестеренко, яка 

зазначає, що особистість, само реалізуючись, 

задовольняє власні матеріальні і духовні потреби, 

відбудовує свій соціальний статус, одержує 

внутрішнє задоволення від процесу і результатів 

діяльності [9]. 

У дослідженнях Л. Коростильової визначається, що 

самореалізація  відбувається через становлення 

образу «Я» - професіонал, яке супроводжується 

власними зусиллями і за допомогою співтворчості з 

іншими людьми (ближнім і далеким оточенням), 

соціумом і світом. [4, c. 52]. На думку авторки, 

важливою детермінантою самореалізації є 

професійний розвиток, що здійснює спонукальну, 

смислоутворювальну й стимулювальну функції. 

У працях С. Кудінова виділяються три різновиди 

проявів самореалізації особистості, зокрема: 

діяльнісна (характеризується самовираженням 

суб'єкта в різних видах діяльності і забезпечує 

високий рівень професійної компетенції); соціальна 

(пов'язана з виконанням гуманітарної місії або будь-

якої іншої суспільно-корисної діяльності); 
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особистісна (сприяє духовному зростанню людини, 

забезпечуючи розвиток особистісного потенціалу: 

відповідальності, допитливості, товариськості, 

працьовитості, наполегливості, ініціативності, 

ерудиції, креативності, моральності тощо [5]. 

За  визначенням Т. Розової, самореалізація є 

динамічним процесом активного сходження 

особистості на вищі рівні буття, що визначається 

усвідомленим самопроявом та саморозвитком 

духовних і фізичних можливостей у різних сферах 

життєдіяльності. Особистість, здатна до 

самореалізації, визначається як самостійна, творча, 

здатна до конструювання  особистого і професійного 

життя в позитиві, досягненні успіху [11].  

Професійна самореалізація, у дослідженнях 

О. Артемової, визначається як соціалізований шлях 

гармонійного розвитку особистості, поєднаний із 

здобуттям професійно-практичного та духовного 

досвіду в період первинного професійного 

становлення (професійне навчання) та вдосконалення 

фахового зростання в процесі виконання професійних 

ролей і обов'язків, що є невід'ємним атрибутом 

розкриття і здійснення особистісного професійного 

потенціалу. На думку авторки, самореалізація має 

відбуватися на кожному професійному етапі, 

зокрема: професійного самовизначення, 

професійного становлення в професії, фахового 

зростання і розвитку компетенції [2]. 

Отже, процес самореалізації дизайнерів є 

центральною ланкою розвитку професійної кар’єри у 

дизайнерській діяльності.   

Аналіз наукової літератури свідчить, що в сучасних 

інформаційно-трансформаційних процесах перевага 

надається індивідуальній самореалізації, яка потребує 

від особистості максимум активності, де кожний 
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окремий акт її самореалізації резонансним впливом  

може визначити майбутнє всієї  соціальної системи. 

Самореалізацію за рівнем внутрішньої свободи 

досліджувала Г. Нестеренко, яка запропонувала 

авторську класифікацію форм цього процесу. 

Авторка зазначає, що в умовах трансформації 

суспільства активізуються такі форми самореалізації 

як самореалізація-гра, самореалізація-новаторство та 

самореалізація-пізнання [ 9].   

Ми погоджуємося з автором і вважаємо, що для 

професійної діяльності дизайнерів притаманний 

процес самореалізації–новаторства як форми 

особистісного самоздійснення, провідною метою 

якого є створення об’єкту, який раніше не існував. 

Отже, здатність до самореалізації є 

системоутворювальною ланкою професійної кар’єри 

у дизайнерській діяльності.  

Успішність розвитку професійної кар’єри у 

дизайнерській діяльності ґрунтується на діалектичній 

єдності розвитку творчої активності й творчого 

потенціалу фахівців. На думку О. Матюшкіна, всі 

види активності можна розглядати як адаптивні та 

продуктивні за основними виконуваними функціями 

[7]. Адаптивні форми активності забезпечують 

пристосування і складають основу стандартних форм 

поведінки. Продуктивні ж лежать в основі 

виникнення та становлення психічних новоутворень і 

базуються на пошуковій пізнавальній активності 

суб’єкта, яка постає, зокрема, як творча активність. 

Творча активність є вищим рівнем розвитку 

активності як властивості особистості й 

характеризується яскравою індивідуальністю, яка 

породжує власне ставлення до всього, прагне до 

самовираження, самодіяльності та саморозвитку.  

Професійна самореалізація особистості дизайнера – 

це завжди інтегральність того, що є вже реалізованим 
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і того, що є певною можливістю подальшого 

розвитку. За ступенем виявлення активності можна 

говорити про активну або пасивну самореалізацію 

особистості. Так, К. Абульханова-Славська в якості 

критеріїв виявлення активності розглядає 

співвідношення в поведінці й діяльності ініціативи й 

відповідальності. Науковець робить висновок про те, 

що в різних життєвих стратегіях особистістю 

здійснюється індивідуальний спосіб реалізації своєї 

активності, при якому відбувається розподіл 

ініціативи й відповідальності. Розвинена ініціатива 

виражається в постійному прагненні до пошуку й 

творіння. Однак, ініціатива, не підкріплена 

відповідальністю, не забезпечує досягнення бажаного 

результату [1].  

У дизайнерській діяльності існує дві моделі 

кар'єрної поведінки, зокрема: адаптація і розвиток. 

Адаптивна модель характеризується тим, що 

дизайнер постійно репродукує засвоєні професійні дії 

і спрямовує свої прагнення на задоволення 

відповідних зовнішніх вимог. У моделі розвитку, 

професійна поведінка свідомо перетворюється 

фахівцем на професійний розвиток, що позитивно 

впливає на професійну діяльність, яка стає однією з 

пробуджуваних сил цього розвитку. Крім того, у 

реалізації означеної моделі розвитку відбувається 

збагачення творчого потенціалу фахівця. 

Серед сучасних досліджень, в яких висвітлюється 

проблема розвитку творчого потенціалу і 

формування творчої особистості, слід насамперед 

назвати праці В. Моляко. Вчений запропонував 

власну концепцію формування творчої особистості та 

реалізації її творчого потенціалу. Творчий потенціал 

визначається як інтегративна властивість 

особистості, що характеризує міру можливостей 

здійснювати творчу діяльність, готовність та 
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здатність до творчої самореалізації та саморозвитку. 

У працях автора представлена загальна структура 

творчого потенціалу, що визначається такими 

складовими як задатки, нахили; інтереси, їх 

спрямованість; допитливість, потяг до створення 

чогось нового; швидкість у засвоєнні нової 

інформації; прояви загального інтелекту; 

наполегливість, цілеспрямованість, працелюбність; 

порівняно швидке та якісне оволодіння вміннями, 

навичками, майстерністю виконання певних дій; 

здібності до реалізації власних стратегій і тактик 

різних проблем [8]. 

У дослідженнях В. Лихвара вивчається художньо-

творчий потенціал, розвиток якого представляє 

собою універсальну, цілісну якість особистості, а 

його змістовна визначеність виявляється в діяльності 

шляхом прирощення матеріально-духовних 

цінностей та самореалізації особистості, 

концентруючи для цього психологічні й духовні 

ресурси [6].  

Таким чином, професійну кар’єру у дизайнерській 

діяльності визначаємо, як процес професійної 

самореалізації фахівців, що виявляється в 

особистісному самоздійсненні, пов’язаний із 

виявленням творчої активності у створенні продукту 

дизайн-діяльності, набуттям творчого потенціалу і 

позитивною динамікою професійного розвитку.  

Успішність побудови професійної кар’єри 

майбутніх дизайнерів залежить від професійної 

спрямованості особистості й професійної 

ідентифікації фахівців. Саме це визначає особливості 

побудови кар’єри у дизайнерській діяльності. Так, 

професійна спрямованість є стрижнем процесу 

професійної самореалізації й визначає основні 

напрямки збагачення професійного досвіду, 

подальшої диференціації та інтеграції Я-концепції, 
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набуття нових професійних знань, навичок та умінь. 

Професійну спрямованість трактують як динамічний 

процес, що поступово розвивається в часі і 

характеризується відповідним рівнем сформованості, 

зокрема, для дизайнерів – професійною домінантою й 

повним формуванням образу професії і себе як її 

суб'єкта. В контексті розвитку професійної кар’єри 

професійна спрямованість виступає як система 

психічних властивостей, що складаються поступово в 

онтогенезі особистості як потенційного суб’єкта 

праці, орієнтуючи її на досягнення професіоналізму у 

професійній сфері. Основою подальшого розвитку 

професійної кар’єри і підсумком професійної 

спрямованості виступають готовність до активної 

самостійної діяльності в професійній сфері й 

прагнення до вдосконалення у професії. Професійна 

спрямованість передбачає інтеграцію минулого 

досвіду, сьогодення і майбутнього (бачення 

професійних перспектив).  

Важливою складовою успішності розвитку 

професійної дизайнерської кар’єри є професійна 

ідентифікація. Професійна ідентифікація належить до 

визначень, у яких відображається концептуальне 

уявлення особистості про місце, яке вона посідає у 

групі чи суспільстві. Крім того, це відображення 

супроводжується формуванням ціннісних та 

мотиваційних орієнтирів, а також суб’єктивним  

ставленням (прийняттям чи неприйняттям) до своєї 

професійної належності. Виходячи з цього, 

професійна ідентифікація набуває характеру 

взаємозв’язку особистісних характеристик, які 

забезпечують орієнтацію в межах самої професії. 

Завдяки цьому майбутній фахівець реалізує свій 

особистісний потенціал у професійній діяльності, а 

також прогнозує можливі наслідки професійного 

вибору. 
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Висновки і перспективи подальших розвідок... 

Узагальнюючи зазначимо, що результатом 

дизайнерської діяльності є створення дизайн-

продукту, а сам процес є творчістю. Для 

дизайнерської діяльності важлива самореалізації 

дизайнера, яка є центральною ланкою розвитку їх 

професійної кар’єри. Успішність розвитку 

професійної кар’єри у дизайнерській діяльності 

ґрунтується на діалектичній єдності розвитку творчої 

активності й творчого потенціалу фахівців. Такій 

підхід дає підстави визначити професійну кар’єру у 

дизайнерській діяльності як процес професійної 

самореалізації фахівців, що виявляється в 

особистісному самоздійсненні, пов’язаному з 

виявленням творчої активності у створенні продукту 

дизайн-діяльності, набуттям творчого потенціалу і 

позитивною динамікою професійного розвитку. 

Кар’єрне зростання дизайнерів залежить від рівня 

сформованості професійної спрямованості і 

професійної ідентифікації фахівців, які визначають 

особливості побудови професійної кар’єри у 

дизайнерській діяльності.    

Успіх у дизайнерській діяльності, а отже й розвиток 

професійної кар’єри може здійснюватися за 

сприятливих умов або згасати за несприятливих. Цей 

процес зумовлений розвитком професійних криз, 

зокрема: кризи креативності (втрата творчого 

потенціалу), кризи інтелектуальності (зниження 

активності, продуктивності), кризи мотиву досягнень 

(зниження або повна втрата інтересу до процесу й 

результатів своєї праці). Майбутнім дизайнерам 

необхідно навчитися адекватно розподіляти свої сили 

на весь період кар'єри, вміти прогнозувати можливі 

підйоми і спади у цьому процесі, планувати її 

розвиток.  
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У перебігу досліджень було встановлено, що 

майбутні фахівці, зазвичай, сподіваються на 

успішність професійної кар’єри. При цьому в 

уявленнях майбутніх дизайнерів спостерігається 

поєднання понять кар’єра і успіх. Кар’єра 

визначається ними виключно як успішна. Таке 

розуміння відбиває ставлення молоді до цього явища 

як до позитивного, цінного, очікуваного в своєму 

професійному майбутньому. Але, одночасно, 

виявлено, що часто майбутні дизайнери не знають 

перспектив в дизайнерській кар’єрі, не здатні 

планувати професійний розвиток і кар’єрне 

зростання, не вміють оцінювати й контролювати 

власні кар’єрні перспективи не тільки на 

довготерміновий, але й на короткотерміновий період. 

Важливо, щоб майбутні фахівці обрали шлях 

професійного зростання, накопичення майстерності і 

активної життєвої позиції. Створення умов розвитку 

професійної кар’єри ще під час професійного 

навчання  майбутніх дизайнерів сприятиме 

стимулюванню розвитку позитивних кар’єрних 

очікувань, поглибленню розуміння власних інтересів 

з усвідомленням перспективності кар’єрного 

зростання, формування готовності до цього процесу. 

Професійну кар'єру як траєкторію свого руху 

створює сама особистість і важливо підготувати 

обдаровану молодь до успішної її реалізації, навчити 

їх об’єктивності самооцінки індивідуальних навичок, 

дизайнерських якостей, правильності визначення 

цілей кар’єри.  
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деятельности. 

Аннотация. В статье раскрыта проблема 

развития профессиональной карьеры в дизайнерской 
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деятельности, проанализировано содержание 

дизайнерской деятельности, определены основные 

составляющие развития профессиональной карьеры 

будущих дизайнеров. Отражено влияние творческой 

активности, творческого потенциала, 

профессиональной направленности и 

профессиональной идентификации на развитие 

профессиональной карьеры будущих дизайнеров. 

Ключевые слова: профессиональная 

самореализации, самореализация-новаторство, 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ  
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Коновець С. B.,  

д-р пед. наук, ст. наук. 

співроб. лабораторії 

громадянського та 

морального виховання  

Інституту проблем 

виховання НАПН України, 

м. Київ 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ 

МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ  

ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА 

 

Анотація. У статті обґрунтовано методологічні 

засади виховання моральної самосвідомості 

старшокласників засобами образотворчого 

мистецтва. Виокремлено категорії моральної 

самосвідомості (свобода, гідність, відповідальність, 

совість, самоствердження), які відображають 

спрямованість морального сумління людини 

всередину самої себе та розкривають рівень 

опанування цінностями морального життя людства 

і творення власної особи згідно з вимірами 

людяності. Презентовано інноваційну методику, що 

уможливлює підвищення якості впливу мистецьких 

творів на виховання моральної самосвідомості 

старшокласників.  
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Ключові слова: методологічні підходи, виховання, 

моральна самосвідомість особистості, 

старшокласники, образотворче мистецтво. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими, практичними 

завданнями... Соціальні перетворення, що 

відбуваються на етапі демократичного розвитку 

українського суспільства, передбачають певні зміни у 

вихованні підростаючого покоління. Відповідно до 

положень Національної стратегії розвитку освіти 

України у 2012-2021 рр. метою виховання є 

ствердження принципів гуманізму, високої 

моральності, милосердя, шанобливого ставлення до 

кожної людини, підвищення рівня морального та 

етичного виховання молоді, його спрямованості до 

пізнання духовних цінностей, примноження на 

засадах гуманітаризації освіти світових культурних 

надбань. 

Дослідження проблеми виховання моральної 

самосвідомості старшокласників саме засобами 

образотворчого мистецтва викликано пошуком 

можливостей створення оптимальних педагогічних 

умов для самоствердження і самореалізації учнів у 

суспільстві, набуття ними особистісної свободи та 

свободи гідності й самоствердження. 

Аналіз досліджень, в яких започатковано 

розв’язання проблеми, виокремлення 

невисвітлених питань... Визначну роль у процесі 

дослідження проблем виховання відіграє 

методологія, що ґрунтовно розглядається багатьма 

вченими (І. Бех, Б. Бім-Бад, С. Гончаренко, І. Зязюн, 

М. Каган, В. Краєвський, Е. Юдін та ін.), а в 

теперішніх умовах вважається самостійною цариною 

знання, яка вміщує у собі різноманітні принципи і 
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прийоми, операції і форми побудови наукового 

пізнання. 

Методологія дослідження проблеми виховання 

моральної самосвідомості старшокласників засобами 

образотворчого мистецтва базується на 

оптимальному використанні деяких із багатьох 

відомих методологічних підходів і необхідних для 

дослідження методів діалектичного зв’язку 

об’єктивних та суб’єктивних факторів виховного 

процесу. Зокрема методологічні засади 

досліджуваної проблеми ґрунтуються на: 

концептуальних положеннях теорії розвитку 

особистості та теорії пізнання; ідеях філософії, 

педагогіки і психології щодо виховання особистості; 

врахуванні методологічних принципів системності, 

історизму, розвитку, науковості та всебічного 

вивчення явищ і процесів, їх взаємозв’язку і 

взаємозумовленості, цілісності дослідження; 

використанні методологічних підходів (системного, 

феноменологічного, антропологічного, 

аксіологічного, особистісного, культурологічного, 

креативного). 

Ключовою вимогою до сучасних педагогічних 

досліджень має бути «методологічна повнота і 

достатність, тобто застосування різних типів і рівнів 

методологічного аналізу» [4, с. 84]. Для вирішення 

поставлених у педагогічному дослідженні завдань 

доцільно, на нашу думку, обирати такі методи: 

аналіз, синтез, абдуктування (одночасне 

використання дедукції й індукції), систематизацію, 

моделювання, узагальнення, рециклінг (нове 

трактування вже існуючих ідей), порівняння науково-

теоретичних та емпіричних даних.  

Метою статті є розгляд методологічних засобів 

для виявлення оптимальних умов виховання 

моральної самосвідомості старшокласників засобами 
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образотворчого мистецтва загалом і самореалізації 

учнівської молоді у суспільстві, набуття нею 

особистісної свободи та свободи гідності й 

самоствердження зокрема.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів… 
Зважаючи на актуальність проблеми виховання 

моральної самосвідомості старшокласників засобами 

образотворчого мистецтва, й ураховуючи різний 

ступінь ефективності методологічних підходів, на 

нашу думку, важливими для використання у 

виховному процесі є такі: системний, 

феноменологічний, антропологічний, аксіологічний, 

особистісний, діяльнісний, культурологічний і 

креативний. 

Системний підхід сприяє виявленню загальних 

системних властивостей окремих елементів, що 

складають систему. Означений підхід як спосіб 

вивчення характеристик системних об’єктів на основі 

використання категорій: система, елемент, ціле, 

частина, зміст, форма, функція, зв’язок, відношення, 

взаємодія став предметом дослідження учених різних 

наукових галузей (П. Анохін, В. Афанасьєв, 

С. Гессен, С. Гончаренко, М. Лесечко, Ю. Сурмін та 

інших). За результатами наукових студій, основні 

положення теорії систем уможливлюють розуміння 

будь-якої системи як кінцевої множини 

функціональних елементів, що взаємопов’язані й 

взаємодіють не лише одне з одним та оточенням, але 

й утворюють ціле у межах часового простору.  

Феноменологічний підхід ґрунтується на 

гуманістичних теоретико-методологічних засадах, 

дотичний до майже усіх течій класичної та сучасної 

філософії (Е. Гуссерль, О. Лосєв, К. Роджерс), де на 

першому плані постають проблеми значення смислу 

та інтерпретації. Тому є важливим для дослідження 
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процесу виховання моральної самосвідомості 

особистості. 

Показовим є й те, що застосування принципів 

феноменологічної рефлексії та редукції відчутно 

сприяє саме творчому розвитку особистості, зокрема 

її самопізнанню і самовдосконаленню на основі 

усвідомлення всезагальних сутностей речей, 

абстрагування від частковостей, зосередження уваги 

до ідей, сенсів тощо. Окрім того, доцільно 

підкреслити, що рефлексія є необхідною 

передумовою і засобом будь-якої, насамперед 

творчої, діяльності.  

Антропологічний підхід забезпечує  представлення 

цілісного уявлення про феномен людини як 

найвищого «творіння» природи, а також допомагає 

всебічно розкрити всі явища природи, суспільного 

життя, людини з погляду меж буття, що базується на 

системному використанні даних із усіх наукових 

галузей, предметом вивчення яких є людина як 

предмет виховання і навчання, а також її творчий 

розвиток у педагогічному процесі. У такому 

контексті доцільним є твердження видатного 

педагога К. Ушинського, згідно з яким для того, щоб 

всебічно виховати людину, педагогіка повинна 

пізнати її у всіх аспектах.  

З’ясуванню можливостей зазначеного 

методологічного підходу присвятили свої праці 

багато філософів і педагогів (Сократ, Г. Сковорода, 

Л. Фейєрбах, А. Шопенгауер, Р. Штейнер).  

Антропологічний підхід дає змогу усвідомити 

життєдіяльність людини як безперервний творчий 

процес. На цьому наполягав Е. Фромм, 

підкреслюючи, що реалізація продуктивного, 

життєстверджуючого начала, котре базується на 

вітаїзмі (любові до життя), є чи не найважливішим 

сенсом існування людини. Учений уважав, що сама 
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особа, завдяки самосвідомості, розуму, уяві, 

здібностям до творчості, відкрита до самостворення, 

вона навіть може бути ідеальним мірилом не лише 

для самої себе, але й для усієї історії [9]. 

У практичній актуалізації антропологічного підходу 

до виховання, навчання та розвитку особистості в 

сучасних умовах, на думку академіка В. Кременя, 

слід назвати «дитиноцентризм»  як один із 

найефективніших способів наближення освіти до 

індивідуальності кожної дитини з метою надання їй 

максимальних можливостей стати самою собою, 

щасливою й здатною до самореалізації. Важливим 

при цьому є те, що саме цей спосіб характеризується 

природним, а не авторитарним стилем розвитку та 

виховання зростаючої особистості. 

Аксіологічний підхід сприяє визначенню 

можливостей оцінок, їх критеріїв, місця цінностей у 

структурі буття, об’єктивності й суб’єктивності 

цінностей, співвідношення різних систем цінностей 

поміж собою. Варто зазначити погляди дослідників 

(І. Зязюн, Л. Коваль, В. Рибалка, Л. Хомич, 

М. Шеллер), про те, що відповідно до цього підходу 

система педагогічних впливів спрямовується на 

утвердження і сприйняття таких цінностей, які 

пов’язані саме з людиною, оскільки вони є похідними 

від співвідношення категорій «світ»  і «людина». 

Особистісний підхід допомагає у педагогічному 

дослідженні враховувати і відображати 

волевиявлення, потреби, індивідуальні, вікові й інші 

особливості людини. Завдяки йому можливо 

стимулювати формування пізнавальних, культурних, 

духовних і естетичних інтересів особистості, а також 

виховання її моральної самосвідомості, розвиток 

цілісності, гармонійності та креативності. 

Основою особистісного підходу є положення 

гуманістичної теорії про визнання людини найвищою 
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цінністю у суспільстві, про захист її прав на свободу, 

гідність, відповідальність, совість, самодостатність, 

всебічний розвиток і прояв власних здібностей. Ці 

положення були розроблені дослідниками різних 

наукових напрямів (І. Бех, Л. Виготський, 

А. Дістервег, О. Леонтьєв, А. Маслоу, 

А. Петровський, К. Роджерс, В. Семиченко, 

Е. Фромм). 

Діяльнісний підхід зумовлює дослідження засобів 

прояву життєвої активності індивіда з урахуванням 

усвідомленості, доцільності й перетворювального 

характеру відносно створення і використання 

продуктів людської діяльності. Проблеми, що прямо 

чи опосередковано пов’язані з феноменом «людська 

діяльність», досліджували вчені різних напрямів 

теоретичного пошуку (В. Давидов, І. Зязюн, 

М. Каган, І. Кучерявий, О. Леонтьєв, С. Сисоєва).  

Дослідники, класифікуючи різні види діяльності, 

основними визнали такі: пізнавальна, ціннісно-

орієнтаційна, комунікативна і перетворювальна 

(творча). Здебільшого перетворювальна діяльність, 

здійснювана засобами мистецтва, є спрямованою на 

саморозвиток і самореалізацію людської особистості, 

а тому розглядається як спосіб самобуття людини. 

Саме у такій діяльності особистість 

самостверджується, самоактуалізується, само 

реалізується, тобо формує, відтворює і розвиває саму 

себе та власну самосвідомість. 

Культурологічний підхід допомагає з’ясувати й 

обґрунтувати загальнолюдське значення культури, 

що має постійно доводитися і підтверджуватися у 

життєдіяльності індивіда, спрямованому на 

виявлення та реалізацію первісного сенсу культурних 

надбань й для морального виховання особистості. 

Сучасні вчені (І. Зязюн, В. Рибалка, О. Рудницька, 

Г. Філіпчук, О. Шевнюк, Г. Шевченко, Б. Юсов та ін.), 
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які розв’язуюють проблеми культурології в освіті, 

визнали два способи її опанування: апологенетичний 

(коли за початок відліку береться певний набір і 

обсяг найвищих досягнень людства у галузі 

культури) та генетичний (коли культурологічні 

знання та уявлення взаємопов’язуються з потребами і 

перспективами розвитку особистості та набуваються 

шляхом їх активної актуалізації у життєдіяльності 

кожної людини). 

Креативний підхід як один із відносно нових 

методологічних підходів, фокусує увагу на 

визначенні особистісних властивостей індивіда, які 

віддзеркалюють його глибинні якості для створення 

оригінальних ідей, відкриттів, цінностей, прийняття 

нестандартних рішень у розв’язанні різноманітних 

проблемних ситуацій. Креативний підхід, за 

висновками вчених (М. Айзенка, А. Грецова, 

Н. Єрмолаєвої-Томіної, А. Маслоу, К. Роджерса, 

Н. Рождественської, Е. Торренса та ін.), сприяє 

ґрунтовному аналізу незвичайних педагогічних 

фактів і явищ, виокремленню, обґрунтуванню й 

розробці рекомендацій щодо формування і 

актуалізації творчого потенціалу особистості, 

виявлення творчих ресурсів та засобів їхньої 

реалізації у практичній діяльності. 

У дослідженні проблеми виховання моральної 

самосвідомості старшокласників засобами мистецтва 

зазначений підхід може суттєво допомагати у 

вирішенні питань стосовно:  

- виявлення нових проблем у типових етичних 

ситуаціях;  

- виділення найефективніших шляхів і методів 

розв’язання актуальних практичних проблем;  

- комбінування новітніх способів діяльності з 

відомими раніше;  
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- застосування оптимального переносу набутих 

підростаючою особистістю досвіду, знань та умінь 

шляхом удосконалення умов навчання 

образотворчого мистецтва та власного творчого 

самоствердження.  

Як відомо, категорії моральної самосвідомості 

відображають спрямованість морального сумління 

людини всередину самої себе. Вони розкривають 

рівень опанування цінностями морального життя 

людства та творення власної особи згідно з вимірами 

людяності. До таких цінностей (якостей) особистості 

належать: свобода, гідність, совість та 

самоствердження.  

На думку М. Бахтіна, в людині завжди є щось, що 

лише вона сама може відкрити у вільному акті 

самосвідомості та слова – те, що не піддається 

зовнішньому визначенню. Таким чином, коли 

людина спілкується з іншими людьми, вона виділяє 

себе з оточення, сприймає себе як «Я», виступає для 

самої себе як «Я». Переживаючи наявність свого «Я», 

людина знаходиться на шляху розвитку власної 

самосвідомості [1]. 

Відомо, що в юнацькому віці особливо 

активізується прагнення до самосприйняття, до 

усвідомлення свого місця у житті й самої себе як 

суб’єкта відносин із оточенням. Отже, саме у 

старшокласників формується образ власного «Я» 

(«Я-образ»  відносно «Я-концепції»). 

 За висновками вченого-психолога А. Петровського, 

образ «Я» – це стійка, не завжди усвідомлена та 

пережита як неповторна система уявлень індивіда 

про самого себе, на основі якої він проектує свою 

взаємодію з іншими [5]. 

Наведено трактування дослідника В. Петрушенка 

щодо сутності «Я», а саме:  



101 

 

1. «Я» – форма фіксації внутрішньої єдності та 

центрового самозосередження сформованої людської 

свідомості;  

2. «Я» – у деяких філософських вченнях найбільш 

виправданий і достовірний вихідний пункт для 

розгортання будь-яких усвідомлень та актів думки в 

силу його самонаданості та незаперечної 

очевидності; 

3) «Я» – у фрейдизмі один із шарів людської 

психіки, що уособлює свідоме [6]. 

Учений запропонував такі варіанти тлумачення 

поняття «самосвідомість»:  

а) те ж саме, що і саморефлексія, або здатність 

свідомості до сприйняття своїх власних дій і станів;  

б) усвідомлення людиною самої себе, своїх 

відмінностей від інших людей;  

в) форма пізнавальної діяльності, коли людина сама 

для себе стає об’єктом пізнання;  

г) рівень функціонування свідомості, на якому будь-

які акти останньої супроводжуються їх фіксацією 

збоку самої свідомості (наприклад, «я знаю, що я 

знаю»).  

Тим самим образ «Я» вписується до структури 

особистості та виступає як установка відносно самого 

себе, і має три компонента: когнітивний, емоційно-

оцінний та поведінковий. Відтак, образ «Я»  і 

передумова, і наслідок соціальної взаємодії, оскільки 

фактично він є не статичним, а динамічним 

утворенням особистості.  

Як відомо, особистісна свобода вважається 

провідною цінністю життя окремої особи чи 

соціальної групи. Проблема виховання індивіда, який 

свідомо прагне до особистісної свободи способом 

самореалізації набуває все більшого значення для 

дослідників різних наукових галузей і натепер є 
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найоптимальнішим варіантом розвитку і морального 

виховання учнівської молоді.  

З огляду на те, що в сучасних умовах особистісна 

свобода набуває значення стимулюючого фактору в 

процесі самореалізації індивіда в соціумі та різних 

видах власної життєдіяльності, дослідники уважають, 

що людина, яка творить – це, перш за все, людина 

вільна. Відтак, стає ймовірним і конче необхідним 

використання особистісного підходу в процесі 

виховання сьогочасної учнівської молоді.  

Таким чином, виховання особистісної свободи 

необхідне для ознайомлення старшокласників із 

особливостями самопізнання, самоаналізу, 

самозаглиблення, самореалізації, концентрації уваги, 

комунікативних здібностей, самоповаги та поваги до 

інших, вільного і самостійного визначення життєвих 

цінностей, цілей та способів їх досягнення. 

Виховання особистісної свободи як складової 

моральної самосвідомості в процесі творчої 

самореалізації засобами образотворчого мистецтва та 

творчої діяльності, безперечно, є одним із 

найефективніших способів, що характеризується 

ступенем соціально активної «задіяності»  молодої 

людини у суспільних відносинах та сприяє розвитку 

творчої активності, цілеспрямованості, свободи 

вибору засобів самовираження та самоствердження. 

Учені називають феномен самоствердження 

асертивністю (досл. – переконання), що передбачає 

формування у людини такої поведінки, завдяки якій 

вона володіє усвідомленим проявом емоцій; 

спроможністю висловлювати власну точку зору; 

наполягати на своїх переконаннях; незважаючи на 

непримиренність поглядів, поважати своїх опонентів; 

уміннями прощати інших осіб та адекватно 

сприймати критику відносно себе.  
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Отже, ассертивність передбачає, що людина має все 

вирішувати сама за себе і бути відповідальною за 

наслідки таких рішень. 

Іншу якість людини – гідність учені (В. Войтко, 

З. Карпенко, Я. Коломінський, В. Мовчан 

Н. Побірченко, В. Нестеренко, В. Рибалка, 

В. Сухомлинський, І. Фролова) трактують як 

об’єктивну цінність особистості, її соціальну 

значимість та властивість за якою особа чинить так, 

як належить її сутності, як має чинити саме людина. 

Іншими словами, гідність означає цінність людини 

для інших людей, для суспільства, незалежно від її 

соціального стану, професії, національності та 

іншого. Гідність також означає оцінку людиною себе 

як моральної особистості, яка є важливою для 

суспільства. Окрім того, гідність є позитивним 

оцінно-емоційним ставленням людини до самої себе 

у формі самосвідомості. Отже, гідність як повага до 

самої себе – це те, що найбільше підносить людину, 

оскільки задовольняє потреби у позитивній 

самооцінці своїх вчинків, самоповазі та усвідомленої 

гордості за себе.  

Таким чином, обґрунтування сутності поняття 

«гідність», передусім, має базуватися на цілісній 

сучасній теорії особистісно орієнтованого виховання 

академіка І. Беха, на думку якого, гідність слід 

розуміти «як надцінність, основу духовної свободи, 

усвідомлення і переживання особистістю самої себе у 

сукупності морально-духовних характеристик»  та 

відповідно у кожного суб’єкта виховання необхідно 

формувати здібності та прагнення усвідомлювати і 

вдосконалювати себе саме як особистість, як 

найвищу соціальну цінність [2]. 

На думку іншого вченого-психолога В. Рибалки, 

усвідомлення людиною власної гідності є формою 

самосвідомості і самоконтролю особистості й на 
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ньому ґрунтується вимогливість людини до самої 

себе, а також така її якість, як совість [7].  

Поняття «совість» відображає самооцінку 

суб’єктом моральної цінності власних намірів та дій, 

отже, і цінності власної особи. За висловом 

Е. Фромма, істинна совість є невід’ємною рисою 

повноцінно розвинутої особистості, оскільки, 

керуючись вимогами свого сумління, така особа 

утверджує себе [9, с. 343 ]. 

Совість також є вищим уособленням духовних 

чеснот людини, її людяності. У сутності поняття 

«совість»  відображено явище індивідуалізації 

становлення особи до самої себе з огляду 

відповідальності себе як індивідуальної життєвості 

всезагальному поняттю «людина». Водночас, совість 

не є чимось незамінним, оскільки розвиток 

самосвідомості та людської гідності виявляє себе у 

світі особи як удосконалення самооцінки у міру 

зростання її критичності.  

Отже, совість є усвідомленою потребою вибирати 

морально необхідне, що робить людину піднесеною 

над життєвими обставинами, тому совість – це 

джерело моральної величі людини. 

Вибір засобів образотворчого мистецтва для 

виховання моральної самосвідомості 

старшокласників є важливим, оскільки наше 

сьогодення підтверджує положення про важливість 

взаємозв’язку мистецтва та особистості. Відомо, що 

образотворче мистецтво впливає на особистість, 

певною мірою виховуючи та удосконалюючи її, а 

особистість знаходить у мистецтві задоволення 

широкого діапазону важливих для неї потреб й 

підтримує певну емоційну стійкість. Але насамперед 

образотворче мистецтво сприяє входженню людини у 

світ краси, стає для неї важливим орієнтиром щодо 

певних моральних, етичних і культурних цінностей.  



105 

 

Використання образотворчого мистецтва у цьому 

процесі вважаємо ефективним, оскільки саме цей вид 

мистецтва завдяки своїй універсальності розвиває 

емоційно-почуттєву сферу людини, поглиблює її 

знання, інтенсифікує візуальний і сенсорний досвід, 

формує загальну та естетичну культуру, оскільки, з 

погляду В. Сухомлинського, навчає «бачити у красі 

навколишнього світу духовне благородство, доброту, 

сердечність і на основі цього утверджувати 

прекрасне в собі» [8, с. 369].  

Цілком справедливими є переконання 

В. Сухомлинського, що справжнє пізнання мистецтва 

починається там, де людина осягає прекрасне для 

себе, для повноти свого духовного життя, живе у 

світі мистецтва, прагне прилучатися до прекрасного. 

Головними пріоритетами у педагогічний теорії і 

практиці вченого були – Людина і Краса, які педагог 

визнавав «могутнім джерелом моральної чистоти, 

духовного багатства». 

Завдання образотворчого мистецтва передбачають 

розвиток усвідомлення явищ художньої культури та 

їхньої ролі в житті людини, суспільства; вихованні 

активного естетичного ставлення до явищ дійсності 

та мистецтва; систематичному та цілеспрямованому 

розвитку візуального та естетичного сприймання; 

формуванні практичних навиків та умінь у різних 

видах творчої діяльності; виявленні й удосконаленні 

художньо-творчих здібностей; послідовному 

формуванні культури та цілісному розвитку 

особистості.  

Нинішня послідовна політика стосовно 

удосконалення системи освіти шляхом зміни 

пріоритетності виховної, розвивальної та навчальної 

функцій образотворчого мистецтва у бік переважання 

перших двох уможливлює результативність впливу 

мистецьких творів на естетичне виховання і творчий 
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розвиток школярів. Це дає змогу поступово 

ліквідувати хибну практику, за якої вивчення творів 

образотворчого мистецтва в школі здійснювалося 

переважно під час засвоєння учнями певного обсягу 

інформації мистецтвознавчого характеру, що, 

вочевидь, є тільки пасивною формою його 

опанування. А споглядання, співпереживання та 

сприймання художнього образу твору в цих випадках 

за окремими винятками майже не відбувалося.  

Отже, на нашу думку, зазначене явище потребує 

докорінного перегляду. Насамперед доцільно змінити 

структуру та зміст процесу вивчення мистецьких 

творів, виділивши такі його основні компоненти, як: 

ознайомлення, сприймання та оцінювання творів 

образотворчого мистецтва.  

Особливо актуальними у контексті проблеми 

виховання моральної самосвідомості 

старшокласників є сприймання та оцінювання творів 

образотворчого мистецтва, які сприяють процесу 

формування навичок цілісного пізнання твору 

образотворчого мистецтва, відчуття його образної 

природи у єдності форми та змісту, орієнтування 

щодо його естетичної та етичної цінності.  

Для такого процесу важливо, щоб суб’єкт, який 

сприймає, оволодів навичками оцінної діяльності 

(уявою, аналізом, асоціативним та образним 

мисленням), а об’єкт був справді естетично й етично 

цінним. Однак такі сторони процесу вивчення 

мистецьких творів, як сприймання та оцінювання, ще 

не набули у вітчизняній мистецькій освіті 

необхідного поширення і здійснюються лише 

епізодично на уроках образотворчого мистецтва та 

інколи на уроках літератури, історії, народознавства. 

Хоча широкі можливості естетичного сприймання та 

оцінної діяльності як досить результативних видів 

навчальної роботи очевидні, оскільки підтверджені 
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сучасною педагогічною практикою та численними 

науково-експериментальними дослідженнями.  

Здійснення порівняльного аналізу краще робити на 

прикладі 2-х – 3-х творів, шляхом колективного 

обговорення, дискусії або бесіди. Це дасть змогу 

найбільш повно та адекватно оцінити репрезентовані 

твори, співставляючи їхній зміст, емоційну напругу 

зображених подій, склад і відповідні ролі діючих 

осіб, композиційну будову, художньо-технічні 

виражальні засоби, загальний настрій, значення 

окремих подробиць і деталей, образну 

самодостатність та силу її морально-естетичного 

впливу. Крім того, порівняльний аналіз значно 

активізує увагу глядачів, розвиває їхню зорову та 

асоціативну пам'ять, уяву, образне мислення, 

естетичні смаки, оцінки, потреби. 

Тож за умов оптимальної організації процесу 

сприймання та оцінювання творів образотворчого 

мистецтва у більшості школярів якісно 

поглиблюється пізнання, розвиваються навички 

сприймання художнього образу (як однієї з основних 

естетичних цінностей твору, удосконалюється оцінна 

діяльність. Крім того, сучасні наукові спостереження 

констатують, що емоційні переживання від 

сприймання мистецтва мають для багатьох цілком 

самостійну цінність.  

Зокрема Л. Виготський визначною психологічною 

особливістю процесу сприймання мистецького твору 

називає його певну «післядію», котра проявляється у 

двох формах: першої – так званої моральної післядії, 

що існує у вигляді внутрішньої, іноді навіть 

випадкової уваги і другої – пізнавальної, як 

установки щодо наступних дій [3, с. 283]. Учений 

запевняє, що акти творчості і сприймання у мистецтві 

можна вважати тотожними, але при цьому процес 

сприймання є репродуктивним. 
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Щоб кожна людина була спроможна не лише 

інтуїтивно, а й свідомо сприймати красу довкілля та 

його художньо-образне відображення в творах 

мистецтва, у неї насамперед мають бути 

розвиненими: творче мислення, пам’ять, інтелект, 

інтуїція, досвід, уява, асоціативність,  

спостережливість. Саме це дає людині змогу 

насправді не тільки споглядати світ прекрасного, 

милуватися, захоплюватися ним, а й естетично 

оцінювати, а згодом навіть успішно 

самореалізовуватися у власній творчості. 

Відомо, що між пізнанням у вузькому розумінні та 

оцінкою існує відносна протилежність у межах 

нерозривної єдності. Таким чином, оцінка стимулює 

пізнання, а подальше поглиблення пізнання уточнює 

оцінку. Для повноцінного ознайомлення, сприймання 

та оцінювання творів образотворчого мистецтва 

людина, передусім, повинна оволодіти деяким 

обсягом знань, умінь, уявлень і навичок у зазначеній 

галузі. Усе це дає змогу не лише відкривати для себе 

таїни образотворення, а й, наприклад, поглиблювати 

рівень обізнаності про мистецтво рідного краю і 

людей, які своєю натхненною працею його 

прославляють. 

Помітно сприяє цьому і розширення спектру занять 

із образотворчого мистецтва в навчальних закладах 

різного типу шляхом якісного оновлення їхнього 

змісту. Найбільш оптимальними, на нашу думку, є:  

а) заняття ознайомлення з творами образотворчого 

мистецтва з певної тематики або серіями таких 

творів;  

б) заняття вивчення творчості окремих художників, 

у перебігу яких проводяться бесіди, лекції, 

обговорення стосовно творчого шляху одного або 

декількох митців;  

в) заняття зі сприймання та оцінювання творів 
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образотворчого мистецтва, під час яких 

організовується обговорення певного художнього 

твору або низки творів.  

За структурою такі заняття здебільшого мають 

комбінований характер. І хоча, на перший погляд, 

вони дещо схожі між собою, насправді, відрізняються 

одне від одного відповідною темою, метою та 

завданнями. Орієнтовна структура означених занять 

охоплює такі етапи: організація уваги (у разі 

сприймання – установка на сприйняття); розповідь 

або лекція викладача; демонстрування наочних 

засобів навчання (з паралельним коментарем, 

бесідою або обговоренням); інструктаж (вербальний 

або візуально-діяльнісний); практична, творча або 

оцінна діяльність; аналіз та оцінка створених (або 

сприйнятих) художніх робіт. 

Звичайно, кожному окремому заняттю «відповідає»  

певний набір форм, методів і методичних прийомів. 

Серед відомих і традиційних слід виділити такі ще 

малопоширені або інноваційні, як: порівняльний 

аналіз, моделювання, ігровий метод, дискусія, 

тренінг, метод проблемних та експериментальних 

ситуацій, колективна творча діяльність тощо.  

При цьому, особливу увагу доцільно приділяти 

роботі із сприймання творів образотворчого 

мистецтва безпосередньо в умовах художніх музеїв, 

галерей, виставок, художніх майстерень, оскільки 

результативність сприйняття художнього оригіналу 

завжди значно вища від споглядання будь-якої, 

навіть дуже високоякісної, репродукції. Значний 

виховний і творчо-розвивальний вплив мають і 

зустрічі з представниками різних художніх професій, 

насамперед ознайомлення старшокласників із їхніми 

творами та умовами роботи в творчих спілках і 

майстернях, художніх студіях, школах та гуртках. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень... 
Таким чином, можна стверджувати, що оптимальне 

використання всіх можливостей образотворчого 

мистецтва як засобу виховання моральної 

самосвідомості старшокласників – не лише можливе, 

але й надзвичайно потрібне в процесі їхнього 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Від цього, безсумнівно, залежить якість морально-

етичного впливу образотворчого мистецтва на 

особистість, що обумовлюється такими чинниками: 

формування обсягу знань із теорії образотворчого 

мистецтва; набуття умінь та навичок сприймання 

творів образотворчого мистецтва; оптимізація 

оцінної та художньо-творчої діяльності; актуалізація 

естетичного, етичного і творчого досвіду. 
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Konovets S.V. Methodological Foundations of 

Upbringing of Moral Self-identity of High School 

Students by Means of Fine Arts 

Annotation. In the article the methodological 

approaches in upbringing of moral self-identity of pupils 

by means of art are justified. The category of moral self-

identity (freedom, dignity, responsibility, conscience, 

self), which reflects the focus of moral conscience of man 

within himself and reveal the level of mastery of the 

moral values of human life and the creation of its own 

identity according to measurements humanity are 

consider. The application in the teaching practice of this 

method, when a succession of priority educational, 

developmental and educational functions of fine art 

toward dominance of the first two enables improvement 

of quality artwork impact on the education of the moral 

self-identity of high school students is represented. 

Keywords: methodological approaches, education, 

moral self-identity, high school, fine art. 

 

Коновец С. В. Методологические основания 

воспитания морального самосознания 

страшеклассников средствами изобразительного 

искусства 

Аннотация. В статье обоснованы 

методологические основы воспитания нравственного 

самосознания старшеклассников средствами 



113 

 

изобразительного искусства. Выделены категории 

морального самосознания (свобода, достоинство, 

ответственность, совесть, самоутверждения), 

которые отражают направленность моральной 

совести человека, раскрывают уровень овладения 

ценностями нравственной жизни человечества и 

созидания собственной личности в соответствии с 

измерениями человечности. Презентовано 

инновационную методику, что делает возможным 

повышение качества влияния художественных 

произведений на воспитание нравственного 

самосознания старшеклассников. 

Ключевые слова: методологические подходы, 

воспитание, моральное самосознание личности, 

старшекласнники, изобразительное искусство. 
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КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

 

Анотація. У статті обґрунтована концепція 

формування проектної компетентності учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, яка включає 

принципи, цілі, завдання та модель процесу 

формування проектної компетентності учнів. 

Модель формування процесу проектної 

компетентності розглядається як відображення 

системи змін освітньої діяльності в освітньому 

середовищі школи через створення відповідних 

організаційно-педагогічних умов. 

Ключові слова: компетентність, компетенція, 

проектна компетентність, концепція, модель 

розвитку проектної компетентності. 

 

Постановка проблеми, її зв’язок із важливими 

завданнями… Трансформаційні процеси, що 

відбуваються сьогодні у житті суспільства, 

стосуються всіх сфер його діяльності, зокрема 

освітньої сфери як основоположної компоненти 

формування особистості. Потреба українського 

суспільства відповідати на глобалізаційні та 

технологічні виклики сьогодення окреслює нові 

завдання перед системою загальної середньої освіти, 

насамперед, щодо модернізації навчально-виховного 
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процесу. Пошуки шляхів, що забезпечать ефективне 

вирішення актуальних проблем, відбувається в 

процесі інноваційної діяльності, що вимагає від 

системи освіти створення такої мережі 

загальноосвітніх навчальних закладів, яка здатна 

задовольнити різноманітні освітні потреби школярів.  

Пріоритетним завданням сучасної освіти, шкільної 

зокрема, визнано формування ініціативних вільних 

особистостей, здатних творчо мислити, самостійно 

приймати раціональні рішення стандартних і 

нестандартних життєвих, соціокультурних і 

професійних ситуацій, бути готовими до здійснення 

професійної діяльності на високому 

інтелектуальному і творчому рівні, спроможних не 

тільки вирішувати складні задачі, але і висувати 

проблеми, знаходити принципово нові творчі 

рішення.  

Необхідність виконання означеного завдання у 

системі загальноосвітньої школи зактуалізувала 

питання щодо розвитку проектної компетентності 

учнів столичних навчальних закладів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 

проблеми, виокремлення невирішених її частин… 

Різнобічні питання реалізації компетентнісного 

підходу з кінця ХХ століття активно досліджуються 

зарубіжними і вітчизняними вченими 

(В. А. Семиченко, В. І. Байденко, A. A. Вербицький, 

Е. Ф. Зеєр, І. А. Зимня, Ю. Г. Татур, 

A. B. Хуторськой, В. Д. Шадриков, С. Є. Шишов, 

Дж. Равен та ін.). У науково-педагогічній літературі 

висвітлено окремі аспекти проблеми проектування: 

методологічні основи проектування в освіті 

(Ю. В Громико, В. В. Гура, К. І. Гур'є , Р. М. Ільїн); 

умови успішного проектування (В. А. Колеснікова, 

C. B. Кульневич, Р. Р. Каменський, С. В. Краснов; 

проект як особлива (проектна) форма, спосіб і 
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одиниця організації життєдіяльності людей 

(A. M. Моїсеєв, О. М. Мойсеєва; потенціал 

проектування для зміни освіти, розвитку 

особистісних якостей, формування компетенцій як 

освітніх результатів (В. А. Колеснікова, 

В. Ю. Малкова, М. П. Горчакова-Сибірська); способи 

використання проектної діяльності для організації 

освітнього процесу (Н. Ю. Пахомова, Є. С. Полат, 

В. Д. Чечель); теоретичні засади розвитку проектної 

компетентності у зв'язку з проектним змістом 

діяльності (В. Ю. Малкова, Н. В. Матяш, 

А. Ю. Володіна та ін.) тощо.  

Проблематиці розвитку проектної компетентності 

учнів засобами інтерактивного навчання присвячені 

дослідження Л. І. Даниленко [2], К. Н. Поліванової 

[15], Н. Ю. Пахомової [14], Н. В. Матяш [12], 

А. В. Хуторського [19], Є. А Вохменцева [1] та 

автора [7, 8, 9, 10, 11, 20]. 

Відзначаючи результативність проведених 

досліджень з проблем реалізації компетентнісного 

підходу в освіті, проектування і розвитку проектної 

компетентності, слід визнати, що питання 

компетентнісного підходу, проектних технологій, 

рефлексії, розвитку особистості педагога 

обговорюються не достатньо взаємопов'язано. Часто 

автори наукових публікацій активно вживають 

терміни «проектування», «проект», «проектувальна 

компетентність», «проектна компетентність», однак 

не використовують усього потенціалу проектування. 

Формулювання мети статті… Зважаючи на 

актуальність проблем реалізації компетентнісного 

підходу, недостатню розробленість питання щодо 

формування проектної компетентності в системі 

освіти, у межах статті висвітлимо авторську 

концепція формування проектної компетентності в 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів, 
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структурними елементами якої є принципи, цілі, 

завдання та модель процесу формування проектної 

компетентності учнів.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів… 
Концепція розвитку проектної компетентності учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів розроблена 
відповідно до завдань дослідно-експериментальної 
роботи «Розвиток проектної компетентності учнів 
засобами інтерактивного навчання», що 
впроваджується в СШ № 98 м. Києва та з 
урахуванням ключових положень, закладених в 
Законі України «Про освіту» (№ 1060-XII, зі змінами 
вiд 11.06.2008 р.) [5], Законів України «Про 
інноваційну діяльність» (№ 40-IV, зі змінами і 
доповненнями від 25.03.2005 р. № 2505-IV) [4], «Про 
пріоритетні напрями інноваційного розвитку 
держави» [6], Положення Міністерства освіти і науки 
України «Про порядок здійснення інноваційної 
діяльності в закладах освіти» (від 17.11.2000 р. № 
522) [16], затвердженої колегією Міністерства освіти 
і науки України програми «Середньострокові 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
галузевого рівня у сфері освіти» (від 29.05.2003 р.) 
[17], а також Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти (№ 1392 від 23 листопада 
2011 р.) [3]. Концепція базується на основних 
положеннях означених документів та враховує нові 
вимоги сучасності, суспільні виклики і зміни у галузі 
загальної середньої освіти. 

Національною Стратегією розвитку освіти в Україні 
до 2020 року [13] окреслено пріоритетні напрями 
випереджувальної інноваційної розбудови сучасного 
загальноосвітнього навчального закладу як основи 
розвитку особистості, суспільства, нації і держави та 
визначено основні цілі його функціонування та 
розвитку: 
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 індивідуальний розвиток особистості, розкриття 
її потенціалу; 

 задоволення потреб економіки країни у 
кваліфікованій робочій силі; 

 соціальна інтеграція, формування активного 
члена громадянського суспільства; 

 закладання основ для навчання упродовж життя 
[13]. 

Інструментом досягнення проголошених цілей є 
компетентнісний підхід до побудови освіти, 
шкільної, зокрема, який ґрунтується на чотирьох 
базових стовпах: вміння жити разом, вміння вчитись, 
вміння діяти, вміння жити повноцінно, що за своєю 
суттю є глобальними компетентностями. 

Світовою спільнотою визначено наступні 
характеристики ключових компетентностей: 

 корисність як для кожної окремої особистості, 
так і для суспільства загалом; 

 можливість для кожного індивіда інтегруватись у 

суспільство (у стандартних і нестандартних 

ситуаціях); 

 сприяння постійному удосконаленню знань та 

навичок особистості відповідно до потреб часу. 

У Державному стандарті базової і повної загальної 

середньої освіти визначено ключові терміни 

компетентнісного підходу: компетентнісний підхід – 

це спрямованість навчально-виховного процесу на 

досягнення результатів, якими є ієрархічно 

підпорядковані ключова, загальнопредметна і 

предметна (галузева) компетентності; 

компетентність – набута у процесі навчання 

інтегрована здатність учня, що складається із знань, 

умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть 

цілісно реалізовуватися на практиці; компетенція – 

суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, 

ставлень у певній сфері діяльності людини; ключова 
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компетентність – спеціально структурований 

комплекс характеристик (якостей) особистості, що 

дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах 

життєдіяльності і належить до загальногалузевого 

змісту освітніх стандартів; ключова компетенція – 

певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які 

можна застосувати у сфері діяльності людини; 

Компетентнісний підхід сприяє формуванню 

ключових і предметних компетентностей.  

До ключових компетентностей належить уміння 

навчатися, спілкуватися державною, рідною та 

іноземними мовами, математична і базові 

компетентності в галузі природознавства і техніки, 

інформаційно-комунікаційна, соціальна, 

громадянська, загальнокультурна, підприємницька і 

здоров’язбережувальна компетентності, а до 

предметних (галузевих) – комунікативна, 

літературна, мистецька, міжпредметна естетична, 

природничо-наукова і математична, проектно-

технологічна та інформаційно-комунікаційна, 

суспільствознавча, історична і 

здоров’язбережувальна компетентності. 

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і 

навичок учня, застосування здобутих знань у 

практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до 

соціокультурного та природного середовища. 

У Державному стандарті враховано можливості 

навчального середовища, сприятливого для 

задоволення фізичних, соціокультурних і 

пізнавальних потреб учнів [3]. 

З огляду на це, в середній ланці освітньої галузі 

зактуалізовано необхідність формування у дітей 

здатності самостійно мислити, здобувати і 

застосовувати знання, розмірковувати у процесі 

прийняття відповідальних рішень, чітко планувати 

дії, ефективно співпрацювати в різноманітних за 
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компонентним складом групах, бути відкритими для 

нових контактів і культурних зв'язків.  

Означені якості є структурними складниками 

проектної компетентності особистості, а інтерактивне 

навчання вбачаємо ефективним засобом розвитку 

означеного утворення. Вивчення теоретичних 

концепцій і практичного досвіду освітян переконує, 

що модернізувати освіту шляхом вирішення 

поточних проблем традиційними методами – 

неможливо, що й зактуалізувало потребу 

запровадження методів і технологій на основі 

проектної, дослідницької діяльності учнів та 

інтерактивного навчання. Саме робота над проектом 

дозволяє вибудувати безконфліктну педагогіку, 

разом із дітьми постійно переживати натхнення й 

задоволення від творчості, перетворити освітній 

процес у результативну творчу роботу [19, с. 53]. 

Сьогодні більшість учених та педагогів-практиків 
уважають, що саме проектна компетентність є однією 
з ключових, оскільки найбільш повно відповідає 
потребам формування Нової Якості Людини 
ХХІстоліття, є життєво- і практико-зорінтованою, 
сприяє становленню соціальної зрілості учня. 

Поняття «проектна компетентність» в контексті 
сучасної освітньої парадигми є складним 
особистісним утворенням. З одного боку, це 
пов'язано з проблемою власне розуміння понять 
компетентності, проектування в науковому знанні, з 
іншого, – з проблемою визначення психологічних 
умов розвитку проектної компетентності як 
суб'єктної характеристики майбутнього фахівця. У 
зв'язку із цим, особливої уваги заслуговує розгляд і 
визначення змістовних аспектів проектної 
компетентності як засобу, що дозволяє досягти 
позитивних результатів у процесі творення якісно 
нового рівня освіти, визначення організаційно-
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педагогічних умов, які забезпечать її розвиток й 
обґрунтування можливостей оцінки з допомогою 
психологічних вимірювальних засобів.  

На користь необхідності опанування проектної 
компетентності в науково-методичній літературі 
наводиться достатньо аргументів. По-перше, 
проектування є різновидом проблемно-розвиваючого 
навчання; по-друге, проектування визначає нове, 
сучасне, інноваційне обличчя будь-якого ЗНЗ, і, по-
третє, проектування змінює тип мислення учасників 
проекту, наближаючи його до потреб соціуму, 
реалізує ідеї особистісно-зорієнтованої педагогіки.  

Вирішальною сферою сучасних школярів, їх 
життєвих орієнтирів є діяльність, налаштована на 
самопізнання, самоактуалізацію, подальшу особисту 
та соціальну самореалізації. Якою мірою традиційна 
шкільна освіта здатна забезпечити рух школяра за 
цими векторами розвитку? 

Традиційне навчання є предметним, воно формує 

«мозаїчний» світогляд, оскільки сукупність 

монопредметних знань не дозволяє формувати 

системне мислення і системне бачення світу. 

Проблема міжпредметних зв’язків все ще далека від 

свого вирішення і не буде розв’язана в рамках 

традиційного навчання у зв’язку з тим, що вчитель і 

сьогодні залишається «монопредметним». Зміст 

освітніх програм ускладнюється, при цьому 

мотивація навчання за умов монологічного навчання 

знижується. Розвиток починається у ситуаціях, де 

особистість зіштовхується з проблемою, 

суперечливим питанням і необхідністю його 

вирішення.  

Наразі здійснюється перехід на нові освітні 

стандарти, метою яких є підтримка учнів, розвиток їх 

здібностей та формування спектру ключових 

компетентностей. Досягнення означеної мети 
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можливе за умови використання системно-

діяльнісного підходу, для реалізації якого вчитель 

повинен вміти, перш за все, самостійно проектувати 

не лише власну діяльність, а й освітню діяльність 

учнів, відповідно, володіти проектною 

компетентністю, що і визначає, в підсумку, зміст 

проектної компетентності вчителя як здатності 

проектувати і реалізовувати продуктивну освітню 

діяльність (навчально-дослідну, навчально-

проектувальну, соціально-проектувальну, тьюторську 

тощо), яка забезпечує формування відповідної 

проектної компетентності учнів. 

Формування проектної компетентності учнів 

дозволить подолати інформаційний дисбаланс 

шкільної освіти, який полягає в тому, що учні в 

основному пізнають світ через тексти, які містять 

чужі свідчення про нього, оперує термінами, які не 

завжди набувають особистісного сенсу. Особистість 

формується та розвивається насамперед у діяльності 

та спілкуванні, умови для яких створюють саме 

проектні методи навчання, що охоплюють всі області 

педагогічної діяльності – науково-дослідну, 

проектну, виховну, освітню та управлінську – в їх 

складних взаємозв’язках.  

Процес формування проектної компетентності є 

особисто значущим та вважається успішним, якщо 

особистість: 

- усвідомлює цінність і сенс власного існування, 

інших людей, живих істот; 

 - володіє базовими основами культури на рівні 

загальнокультурної компетентності; 

- досягає в одній або декількох предметних галузях 

методологічної компетентності як рівня освіченості; 

- вміє встановлювати успішні соціальні комунікації; 

- досягає рівня соціалізації, що забезпечує 

автономну життєдіяльність; 
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- підготовлена до виконання соціальних ролей 

(громадянина, працівника, сім’янина тощо);  

- здатна розробити технологію досягнення цілей, 

прогнозувати результати, коригувати власну 

діяльність; 

- володіє способами орієнтації на ринку праці і 

послуг, самопрезентацією професійних здібностей; 

- усвідомлює необхідність неперервної самоосвіти, 

саморозвитку. 

Такий комплексний підхід до розуміння проектної 

компетентності дозволяє ідентифікувати процес її 

формування як розвиток пізнавальних навичок учнів, 

вмінь самостійно конструювати свої знання, досвід 

успішної орієнтації в інформаційному просторі, 

розвиток критичного мислення та визначати її 

концептуальні засади.  

Концепція формування проектної компетентності – 

це характеристика системи провідних ідей, 

принципів та цілей організації НВП, які визначають 

характер та спрямованість руху учня від 

актуального до необхідного стану. Концепція 

включає в себе принципи, цілі, завдання та модель 

процесу формування проектної компетентності 

учнів.  

Процес формування проектної компетентності – це 

об'єктивно обумовлений, цілеспрямований, 

незворотній процес, що забезпечує перехід до якісної 

шкільної освіти, який здійснюється переважно за 

допомогою впровадження інновацій у зміст навчання 

(структурування навчальних програм, доповнення 

державних навчальних програм елективними 

курсами тощо), оновлення методик і форм навчальної 

діяльності учнів (розвивальне навчання, дистанційні 

курси), впровадження інноваційних технологій 

виховання, (розвивальне виховання, орієнтація на 
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загальнолюдські цінності) та здійснення певних змін 

організаційної структури управління школою.  

Школа бере на себе місію: досягнення кожною 

дитиною свого індивідуального розвитку у період 

навчання для її подальшої особистої та соціальної 

самореалізації. 

Головним стратегічним завданням є забезпечення 

високої якісності шкільної освіти і формування в 

учнів ключових компетентностей, проектної, 

зокрема, яка буде виконувати системо утворювальну 

функцію – на основі впровадження практико-

орієнтованих технологій, які на дадуть змогу його 

випускникам бути успішними й затребуваними у 

суспільстві. 

Для успішного розв’язання стратегічних завдань 

формування проектної компетентності необхідно 

створити відповідні організаційно-педагогічні умови 

, а саме: оновлення змісту шкільної освіти, 

застосування сучасних технологій навчання і 

виховання, розвитку «самостей» учнів та їхніх 

здібностей із метою формування особистості 

випускника з інноваційним типом мислення культури 

поведінки. Формування проектної компетентності 

ґрунтується на принципах: гуманізму, 

демократизму, системності, інноваційності, 

інтеграції науки в освітні процеси, випереджального 

розвитку, відкритості освіти, особистісного 

цілепокладання учня, вибору індивідуальної освітньої 

траєкторії, продуктивності навчання. 

Перспективами формування проектної 

компетентності є: 

- створення організаційно-педагогічних умов для 

формування багатоваріантної, різнорівневої, 

особистісно зорієнтованої, відкритої системи освіти в 

школі; 
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- курс на особистісно-орієнтоване навчання та 

виховання учнів, що актуалізує ідеї гуманістичної 

парадигми освіти, головною метою якої є 

забезпечення цілеспрямованого систематичного 

розвитку особистості з інноваційним типом мислення 

поведінки та культури захисту її прав;  

- повна інформатизація навчально-виховного й 

управлінського процесів у школі; 

- внесення якісних змін у зміст підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників . 

Означені пріоритетні напрями інноваційних 

процесів у школі сприятимуть формуванню 

проектної компетентності учня та вчителя.  

Проведений аналіз діяльності школи та визначення 

курсу її якісних зміни дав змогу корегувати мету і 

завдання інноваційного розвитку закладу.  

Метою діяльності педагогічного колективу є 

науково-методичне обґрунтування процесу 

формування проектної компетентності учнів, як 

компетентності, що забезпечить якісний інтегральний 

результат процесу виховання, навчання, розвитку 

особистості кожного випускника школи; його 

подальшу особисту та соціальну самореалізацію. 

Завдання діяльності школи – це сутнісні напрямки, 

шляхи, етапи та очікувані звершення в ході 

перманентної реалізації закладом своєї місії: 

створити умови для розвитку кожного учня з 

урахуванням його можливостей, пізнавальних 

інтересів і схильностей; освіта, яку одержують учні, 

повинна забезпечити їх самореалізацію сьогодні й у 

майбутньому. 

Суб’єктами інноваційного розвитку визначено усіх 

учасників навчально-виховного процесу: 

адміністрація, вчителі, учні та їх батьки, члени 
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громадськості, представники органів управління 

освіти. 

Об’єктами інноваційного розвитку є: освітня 

(педагогічна) система школи; навчально-виховний 

процес; організаційно-педагогічні умови формування 

проектної компетентності; інноваційне освітнє 

середовище. 

Технологіями інноваційного розвитку є: 

- інноваційні технології управління навчальним 

закладом; 

- практико-орієнтовані технології у навчанні та 

вихованні учнів школи; 

- проектні технології у навчально-виховному 

процесі; 

- інтерактивні методи навчання. 

Реалізація концепції передбачає розроблення 

прогностичної моделі процесу формування проектної 

компетентності та Програму її формалізації . 

Модель формування процесу проектної 

компетентності розглядається як відображення 

системи змін освітньої діяльності в освітньому 

середовищі школи через створення відповідних 

організаційно-педагогічних умов. Структурними 

елементами моделі виступають управлінський, 

концептуальний, організаційний, освітній, ресурсний, 

технологічний компоненти. 

Характерними особливостями моделі є: 

- виявлення і фіксація у концепції, програмі і планах 

,що до формування проектної компетентності місії 

школи, потреб, стратегічних цілей і завдань 

освітньої діяльності; що надасть змогу обґрунтувати 

нову перспективу і новий режим її діяльності, 

впроваджувати новітні наукові досягнення, 

визначити оптимальні шляхи й засоби вирішення 

завдань, поставлених перед школою; 
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- впровадження інноваційних технологій управління 

школою, які базується на демократичних цінностях, 

цінностях особистісного розвитку саморозвитку, 

самореалізації педагогів в процесі професійної 

діяльності, спрямовані на залучення їх до управління 

школою-інтернатом спільно з адміністрацією, 

батьками, учнями, представниками громадських 

організацій та підтримання інноваційних освітніх 

процесів; 

- формування внутрішньошкільної системи 

підготовки і науково-методичного супроводу 

інноваційної освітньої діяльності вчителів з метою 

підвищення їх інноваційної активності, мотивації до 

розроблення і впровадження проектних методик, 

технологій, продукування інноваційних ідей.  

Мета реалізації моделі формування та розвитку 

проектної компетентності учнів – підготовка 

функціонально грамотного, компетентного, 

освіченого випускника школи. 

Розроблена в результаті аналізу наукової та 

науково-методичної літератури модель формування 

та розвитку проектної компетентності учнів 

базується на розумінні диференціації та 

взаємозв’язку зовнішніх та внутрішніх умов. При 

цьому до зовнішніх умов віднесено соціально-

педагогічні, а до внутрішніх – організаційно-

педагогічні умови формування проектної 

компетентності учнів. 

Соціально-педагогічні умови включають в себе 

насамперед підготовку вчителя, здатного професійно 

організовувати навчання за технологією 

проектування. Така підготовка може здійснюватись в 

процесі професійної підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації в системі післядипломної 

педагогічної освіти чи методичної роботи 
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безпосередньо в загальноосвітньому навчальному 

закладі. 

В межах дослідно-експериментальної роботи така 

підготовка здійснювалась за рахунок участі 

педагогічних працівників у спеціально організованих 

семінарах, тематичних педагогічних радах, 

засіданнях методичних об’єднань та участі у 

семінарах-тренінгах. Таке спеціально організоване 

навчання забезпечує чітке розуміння педагогічними 

працівниками всіх етапів підготовки, планування та 

реалізації навчального дослідницького проекту. 

Безпосереднє забезпечення процесу формування 

проектної компетентності відбувається за рахунок 

реалізації 3 складових: організаційно-педагогічного; 

навчально-методичного та технологічного елементів. 

При цьому організаційно-педагогічна складова 

передбачає створення комфортного освітнього 

середовища; оптимізацію самоосвітньої діяльності; 

інтерактивні форми організації навчання; соціальна 

практика (проекти); організація тьоторської служби. 

Під створенням комфортного освітнього 

середовища розуміється забезпечення сприятливих 

психологічних умов для підготовки, здійснення та 

презентації результатів спільної діяльності учасників 

групи, що працює над реалізацією проекту.  

До навчально-методичної складової віднесено: 

розробка навчального плану; структурування 

навчальних програм; розробка НМК; підготовка 

методичних рекомендацій. 

Розробка навчального плану при цьому має на меті 

створення системи реалізації навчальних, навчально-

виховних та соціальних проекті, які 

забезпечуватимуть інтеграцію теоретичних знань 

учнів із різних навчальних предметів та формування 

досвіду їх використання для вирішення практико-

орієнованих дослідницьких завдань. 
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З цією метою поводиться структуризація 

навчальних програм, яка дозволяє виділити спільні та 

взаємопов’язані елементи в програмах із різних 

навчальних дисциплін, на основі яких в подальшому 

відбувається планування інтердисциплінарних 

проектів. 

Підготовка навчально-методичних комплектів 

відбувається в процесі спільної діяльності 

міжпредмених творчих груп вчителів, які на основі 

проведеного аналізу та структуризації навчальних 

програм формують тематику проектних досліджень 

для різних цільових груп учнів, з урахуванням їх 

нахилів та здібностей, освітніх запитів тощо. 

До НМК доцільно включати наступні елементи: 

порівняльний аналіз навчальних програм для даної 

вікової категорії (наприклад 8 клас); плани проектів, 

що інтегрують зміст різних навчальних предметів 

(наприклад: фізика, музика і образотворче мистецтво 

або історія, фізика та астрономія); план реалізації 

проекту; вчительську презентацію (буклет), 

інструктивні матеріали та оцінювальний апарат. 

Технологічне забезпечення реалізується шляхом 

відбору та використання тих технологій навчання, що 

забезпечують ефективне формування та розвиток 

проектної компетентності учнів. Вивчення науково-

методичної літератури, систематизація та аналіз 

інформації дозволили виділити найбільш ефективні 

технології – проблемне навчання; власне проектне 

навчання та кейс-технології, як такі, що 

передбачають організацію самостійної дослідно-

пошукової навчальної діяльності тих, хто навчається; 

широку опору на наявний життєвий досвід; 

можливість залучення та реалізації між предметних 

зв’язків, що сприяє формуванню цілісної картини 

світу в тих, хто навчається. 
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Kovalchuk V. I. Concept formation of design 

competence pupils of secondary schools 
Annotation. In the article the concept of design 

competence formation of students of secondary schools, 

which includes principles, goals, objectives and model of 

the formation of design competence of students. Model 

formation process design expertise is seen as a reflection 

of changes in the system of education in the educational 

environment of the school by creating appropriate 

organizational and pedagogical conditions. 

Keywords: competence, competence, project 

competence concept model of design competence.  
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Аннотация. В статье обоснована концепция 

формирования проектной компетентности 

учащихся общеобразовательных учебных заведений, 

которая включает в себя принципы, цели, задачи и 

модель процесса формирования проектной 

компетентности учащихся. Модель формирования 

процесса проектной компетентности рассматри-

вается как отражение системы изменений 

образовательной деятельности в образовательной 

среде школы через создание соответствующих 

организационно-педагогических условий. 

Ключевые слова: компетентность, компетенция, 

проектная компетентность, концепция, модель 

развития проектной компетентности. 
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ДК 7.377.015 

Сотська Г. І., 

д-р пед. наук, ст. наук. співробітник, 

завідувач відділу змісту та організації  

педагогічної освіти ІПООД НАПН України, м. Київ   

 

ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД ВИКЛАДАЧА 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА:  

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ 

 

Анотація. У статті висвітлено проблему розвитку 

естетичного досвіду викладача образотворчого 

мистецтва вищих навчальних закладів. Розкрито  

значення  мотивів, потреб, інтересів як передумов 

розвитку естетичного досвіду викладача 

образотворчого мистецтва, які створюють підстави 

для його саморозвитку та самовдосконалення упро-

довж життя.  

Ключові слова: естетичний досвід, викладач 

образотворчого мистецтва, розвиток. 

 

Постановка проблеми, її зв’язок із важливими 

завданнями…  В умовах сьогодення важливого 

значення набувають такі якості викладача вищої 

школи, які характеризують його як естетично 

розвинену особистість, здатну повноцінно 

орієнтуватися у сучасному естетико-культурологіч-

ному та педагогічному просторі. Актуальність 

розвитку естетичного досвіду викладача 

образотворчого мистецтва зумовлена 

соціокультурними потребами, в тому числі 

стрімкими змінами у соціально-економічній, науково-

технічній та культурній сферах, для яких, поряд із 

позитивними тенденціями, характерні й такі 

негативні явища, як: витіснення естетичного начала з 

різних аспектів людського буття, прагматизація сві-
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домості, деперсонізація особистості, невілювання 

цінностей та їх віддаленість від загальнолюдських 

цінностей. Від рівня розвитку естетичного досвіду 

викладача образотворчого мистецтва істотно залежить 

формування у студентів цілісності естетичного 

світогляду, ціннісних орієнтацій, збагачення їхньої 

емоційно-почуттєвої сфери, ефективність залучення 

до активної художньо-творчої діяльності, здатність 

естетично сприймати й оцінювати явища життя і 

мистецтва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми… 

Основні проблеми формування естетичного досвіду 

були сформульовані античними мислителями 

(Аристотелем, Гомером, Піфагором, Сократом, 

Платоном). На думку філософів, в особистості фор-

мується здатність бачити, відчувати й усвідомлювати 

прекрасне в мистецтві та дійсності, «як тільки 

відбувається відмежування «краси взагалі» та окремих 

довершених предметів, таким чином, зароджується 

власний естетичний досвід» [5, с. 246].  

Закладені античними мислителями підходи до 

розуміння естетичного досвіду були розвинені 

представниками різних філософських течій і 

напрямів. У наукових джерелах із філософії, 

культурології, мистецтвознавства естетичний досвід 

розглядається як соціально-історичне явище 

(Ф. Бекон Г. Брауді, М. Біедслі, Г. Гегель, Д. Дідро, 

Л. Ландгребе Ф. Шіллер та ін.), як результат 

культуротворчого процесу (А. Азархін, К. Акопян, 

В. Біблер, Ю. Борєв, М. Каган, В. Мазепа, О. Пірадов, 

У. Суна та ін.); як сукупність знань і умінь, набутих 

людиною на основі й у процесі естетичного 

ставлення до дійсності і мистецтва (А. Буров, 

О. Государева, М. Каган, І. Коніков, М. Киященко, 

В. Ліпський, В. Самохвалова, Ю. Фохт-Бабушкін 
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та ін.). У педагогічній інтерпретації (М. Верб, 

І. Зязюн, А. Комарова, Н. Крилова, Б. Лихачов, 

С. Коновець, Н. Миропольська, Л. Печко, І. Підласий 

та ін.) естетичний досвід осмилюається як основа 

емоційно-чуттєвої свідомості і ставлення особистості 

до мистецтва і дійсності, у процесі пізнання і творчої 

діяльності, є джерелом гармонізації розвитку 

педагога, своєрідним континуумом якостей, що 

поступово переходять одна в одну і 

взаємодоповнюються. 

Формулювання цілей статті… Водночас у 

педагогічній науці відкритим залишається питання 

обґрунтування передумов розвитку естетичного 

досвіду викладачів образотворчого мистецтва, що є 

метою нашої статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів... 
Під розвитком естетичного досвіду викладача 

образотворчого мистецтва ми розуміємо неперервне 

особистісне, професійне, духовне його зростання як 

творця, носія і транслятора загальнолюдської та 

національної культури в її художньо-естетичному 

вияві, який усвідомлює культурну місію освіти і 

майбутньої професії. Процес розвитку естетичного 

досвіду викладача образотворчого мистецтва є 

особистий, безпосередній, відкритий, зумовлений (за 

І. Зязюном) специфікою естетичного відношення, яке 

завжди «діалогічне». У процесі його реалізації 

відбувається естетичний саморозвиток особистості, 

присвоєння нею соціально значущого досвіду, 

встановлення динамічної тотожності суб’єкта й 

об’єкта [3, с. 3-15]. 

Рушійною силою розвитку естетичного досвіду 

викладача образотворчого мистецтва є внутрішні 

суперечності, які зумовлюють їхні власні потреби, 

мотиви, інтереси, прагнення подолання цих 
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суперечностей, бажання саморозвиватися, 

самоудосконалюватися упродовж життя.   

Передумовами розвитку естетичного досвіду є 

мотиви, потреби та інтереси викладача 

образотворчого мистецтва, які створюють підстави 

для подолання суперечностей між свідомістю й 

почуттями людини; бажаннями і можливостями; між 

людиною і навколишнім світом через прагнення 

подолати невідповідності шляхом усвідомлення 

свого «Я», а не розчинитися в ньому. Мотивацією 

пояснюється вибір між різноманітними допустимими 

діями, між мисленнєвими процесами, інтенсивністю 

у здійсненні обраної дії та досягнення її результатів.   

Мотиви у розвитку естетичного досвіду викладача 

образотворчого мистецтва є «пусковим механізмом» 

(за Л. Виготським, А. Маслоу), спрямовують його 

активність, бажання просуватися до поставленої 

мети, професійного зростання, художньо-естетичного 

вдосконалення. При цьому у розвитку власного 

естетичного досвіду для викладача образотворчого 

мистецтва мають значення не тільки мотиви, а й 

способи їх формування, які обираються й 

закріплюються в поведінці чи діяльності. До таких 

способів, на переконання С. Савченко, належать 

«екстерн альні», що зумовлені зовнішнім впливом, 

умовами, обставинами та «інтернальні», 

детерміновані особистими потребами, настановами, 

інтересами, бажаннями [7, c. 68]. 

Результатом мотивації є внутрішня психологічна 

активність, що організує та планує діяльність і 

поведінку викладача образотворчого мистецтва, в 

основі якої лежить необхідність задоволення 

потреби. Спонукання до дій завжди виходить із 

потреб, що визначає спрямованість викладачів 

образотворчого мистецтва на розвиток власного 

естетичного досвіду. Потреба як внутрішній 
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психічний стан регулює поведінку особистості, 

визначає спрямованість мислення, почуттів і слугує 

джерелом активності викладачів образотворчого 

мистецтва.  

Потреба на високому рівні впорядкованості – це 

естетична потреба, яка є «найлюдською з усіх 

людських потреб» (за М. Вербом). Основні її 

показники: різносторонність і широта запитів у галузі 

естетики, культурології; суспільно-естетична 

активність; висока якість уподобань; постійне 

спілкування з прекрасним, мистецтвом; нетерпимість 

до потворного, аморального. Естетичній потребі 

властива цілісність, це не лише потреба у 

прекрасному, а й цілий комплекс певних внутрішніх 

вимог свідомості до різноманітних якісних 

особливостей предметів і явищ, здатних пробуджу-

вати у викладача образотворчого мистецтва почуття 

задоволення, радості, захоплення, гордості й інших 

естетичних переживань. 

Розвиток естетичної потреби викладача 

образотворчого мистецтва збагачує особистість, її 

інтелектуальну, емоційно-вольову сфери, спонукає 

спілкуватися з мистецтвом, активно його сприймати. 

«Людина повинна дивитися і не тільки дивитися, але 

й бачити прекрасне в усіх аспектах свого і чужого 

мистецтва й життя…, їй потрібні враження від гарних 

спектаклів, музеїв, гарних картин…», – писав 

К. Станіславський [8, с. 22]. Увійти у внутрішній світ 

людини і «жити» там, впливаючи на весь моральний і 

естетичний зміст буття особистості, – в цьому 

найвище призначення мистецтва. Цим воно 

облагороджує і піднімає людину над реальністю.   

Потреба викладачів образотворчого мистецтва у 

спілкуванні зі світовими шедеврами мистецтва, яким 

притаманні висока художня цінність й доступність, 

зумовлена бажанням долучити до «вічних цінностей» 
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людства, що сприяє формуванню в них ціннісних 

орієнтацій. Тільки справжній витвір мистецтва 

породжує змістовий відгук, що збагачує духовний 

світ особистості. 

Як справедливо зазначає В. Кудін, «чорний квадрат 

нічого більше, ніж зображення квадрата, не виражає, 

як би його захисники «нісенітниці в кубі» не 

проголошували, а, скажімо, «Місячна ніч» або «Ніч 

на Дніпрі» І. Куїнджі вже сотні років хвилюють душі 

і серця не одного покоління не тільки зображенням 

чарівної краси місячної ночі, що оповила води 

могутнього Дніпра, а і глибиною осягнення і 

геніальністю донесення людям чарівництва ночі, яке 

чарує і буде захоплювати, поки буде існувати життя 

на Землі. І так у всьому істинно прекрасне, над яким 

час сили не має, бо перед вічним час безсилий» [4, 

с. 262]. 

Естетичний досвід спілкування надає їм не тільки 

можливість бачити високе, неперевершену 

майстерність, глибину художніх образів у творах, що 

викликає захоплення, радість, але й сприяє творчому 

підйому сил і бажання творити. 

Естетичні потреби для викладача образотворчого 

мистецтва є вихідним началом всіх форм естетичного 

відношення, у процесі реалізації якого відбувається 

розвиток суб'єкта, його емоційних почуттів, 

відбувається духовне привласнення особистістю 

багатств загальнолюдської культури. Естетичні 

відносини (за Н. Криловою) є процесом, результатом і 

умовою предметно-духовного утвердження людини в 

реальності як активного суб'єкта культури, що 

активізує естетичну діяльність, сприяє розвитку 

естетичної свідомості, зумовлює ставлення до 

естетичних і мистецьких цінностей.   

Естетичне ставлення детермінує естетичну 

діяльність викладача образотворчого мистецтва, під 
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впливом якої формується самосвідомість як вища 

форма свідомості педагога-художника. 

Самосвідомість надає можливість особистості 

критично ставитися до власної свідомості, виокрем-

лювати внутрішнє і зовнішнє, аналізувати його і 

зіставляти, тобто вивчати акт власної свідомості. 

Разом із тим, у самосвідомості відбувається 

усвідомлення самого себе не як абсолютно 

відокремленого від цього світу, в його 

різноманітному відношенні з ним. Самосвідомість є 

не монологом свідомості з самим собою – це діалог 

особистості з власним досвідом. Самосвідомість є 

підґрунтям культурно-естетичного усвідомлення 

викладача образотворчого мистецтва, яке 

виявляється у виділенні себе в культурно-

естетичному бутті, оцінці себе і своїх можливостей у 

культурно-естетичному процесі, усвідомленні 

«образу Я» – до формування «Я – концепції» як 

основи власної поведінки, діяльності й спілкування.  

Водночас естетична потреба є рушійною силою 

розвитку професіоналізму викладача образотворчого 

мистецтва, спонукає його до прогресивного 

саморозвитку та професійного самовдосконалення як 

педагога-художника. Професіоналізм викладача 

образотворчого мистецтва характеризується рівнем 

його художньо-професійної компетентності, 

обізнаністю у галузі мистецтва, розвиненим 

художньо-естетичним тезаурусом як 

інтелектуального та емоційного багажу, втіленого у 

життєвому та оцінному досвіді, здатністю 

реалізувати на практиці свій художньо-естетичний 

потенціал для одержання власного неповторного 

результату творчої діяльності.  

Головний спосіб формування професіоналізму 

викладача образотворчого мистецтва, його 

майстерності є творчість – найважливіший спосіб 
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його сходження до індивідуальності, реалізації 

творчого потенціалу як педагога-майстра. На 

переконання І. Зязюна, такий педагог є носієм 

людської культури в її інтелектуально-естетичному 

вияві. Духовна, естетична насолода від процесу 

переживання своєї діяльності підіймає особистість 

педагога над дійсністю, дозволяє сприймати 

навколишній світ із позицій мудрості, краси, 

людяності і спрямовувати свою творчу енергію на 

вищу мету – безкорисливий пошук краси, створення 

нових цінностей культури. Це самовиявлення 

педагога здійснюється, передусім, щоденними діями 

з формування особистісного естетичного образу 

поведінки, цілеспрямованою роботою з розвитку 

естетичної культури, емоційного збагачення, пошуку 

краси, естетичних почуттів, вдосконалення свого 

духовного обличчя [6].  

Творча майстерність педагога-художника 

характеризується багатосторонньою розвиненістю 

особистості, що володіє науками, ремеслами, мовами, 

мистецтвами, – наголошував Леонардо да Вінчі. Це 

рух до постійного розвитку, до набуття нових 

мистецьких вражень, розширення художньо-естетич-

ного тезаурусу, збагачення емоційно-почуттєвої 

сфери, вдосконалення педагогічної майстерності, до 

прагнення здійснювати художньо-педагогічну 

діяльність на найвищому рівні.  

Усвідомлені естетичні потреби викладачем 

образотворчого мистецтва викликають інтерес до 

естетичного в житті, стають стимулом їхньої 

художньо-педагогічної діяльності. Інтерес у процесі 

розвитку естетичного досвіду викладача 

образотворчого мистецтва є рушійним чинником, що 

зумовлюється ставленнями людини до світу. «Якщо 

фізичний світ підпорядкований закону руху, то світ 

духовний щонайменше підпорядкований закону 
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інтересу», – зауважував К. Гельвецій [2, с. 186]. Цей 

закон, одночасно є і насолодою, і стражданням і 

причиною, яка породжує процеси розуму і волі, де 

відсутній інтерес, там відсутнє пізнання.  

Крізь призму філософії інтерес є вродженою 

властивістю особистості, яка характеризується 

позитивною або негативною спрямованістю, 

ставленням людини до об’єктів навколишнього світу, 

певною єдністю об’єктивного (активний стан 

суб’єкта) і суб’єктивного (спонукальні сили – 

мотиви, прагнення, бажання). 

Психологи пов’язують інтерес зі спрямованістю 

особистості, що завершується в зосередженості її 

думок на певному предметі, з вибірковим ставленням 

особистості до об’єкта залежно від його життєвої 

значущості й емоційної привабливості. Інтерес (за 

А. Здравомисловим) є проявом внутрішньої сутності 

суб’єктів і відбиттям об’єктивного світу, сутності 

матеріальних і духовних цінностей людської куль-

тури у свідомості суб’єкта.  

У педагогічній інтерпретації інтерес визначається 

як пізнавальне ставлення людини до навколишнього 

світу, засноване на емоційно-пізнавальному 

відношенні між суб'єктом і об'єктом та 

характеризується стійким позитивним емоційним 

ставленням. Інтерес є смисловою установкою, яка 

виражає ставлення викладача образотворчого 

мистецтва до об'єкта, що має особистісний зміст. 

Одним із різновидів інтересу є естетичний інтерес, 

який характеризується вираженою вибірковою 

спрямованістю людини на об'єкт прекрасного в 

навколишній дійсності, має для нього естетичну 

значущість, цінність і практичну необхідність. 

Спрямованість естетичного інтересу через пізнання 

естетичних властивостей, які викликають естетичне 
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ставлення, естетичну оцінку, зумовлює пізнавальну 

активність особистості.  

Як показник естетичного ставлення викладача 

образотворчого мистецтва до навколишнього 

дійсності естетичний інтерес тісно пов'язаний з 

емоційними переживаннями як вираження думки, 

почуттів, смаків щодо естетично привабливих 

об’єктів, що викликають емоційне ставлення та 

чуттєвість як інструменти виявлення естетичного 

взагалі, оскільки об’єктивна реальність сама по собі 

естетично нейтральна. Естетичною вона стає тоді, 

коли попадає в поле оцінного ставлення людини до 

об’єкта.  

Естетичний інтерес для викладача образотворчого 

мистецтва визначає його спрямованість на естетичну 

діяльність. Остання, на переконання Ю. Борєва, є 

емоційно-почуттєвою, духовно-ціннісною 

діяльністю, направленої на перетворення світу 

відповідно до уявлень про досконале, пов’язана з 

гармонійною самореалізацією особистості та 

гармонізацією відносин людини та соціуму [1]. 

Результатом естетичної діяльності є не тільки світ 

предметів та навколишнє середовище, що 

перетворюються за законами краси, а й сама людська 

суб’єктивність, яка збагачується та удосконалюється 

завдяки розвиненому творчому уявленню та іншим 

навичкам і умінням, що мають естетичну природу. 

Серед них – відчуття форми, уміння мислити за 

аналогією та асоціацією, образне мислення, інтуїція, 

а також уміння організовувати свою діяльність так, 

щоб вона приносила насолоду. Завдяки естетичній 

діяльності розвинені естетичні потреби, багатство 

почуттів у викладачів образотворчого мистецтва 

перетворюються на об'єктивний фактор, а естетичне 

ставлення стає аспектом матеріальних відносин. 
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Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок з напряму… Таким чином, мотиви, 

інтереси, потреби є передумовами розвитку 

естетичного досвіду викладача образотворчого 

мистецтва, що дозволяє йому перетворюватися у 

педагога-художника, здатного ефективно впливати на 

естетичні смаки, ідеали, потреби, інтереси, естетичні 

уподобання студентів, їх уміння естетично 

сприймати і відрізняти прекрасне від потворного в 

навколишній дійсності і в мистецтві, проектувати 

власну художньо-педагогічну діяльність згідно з 

культурними, мистецькими, естетичними, духовними 

цінностями.  
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prerequisite for the development of aesthetic experience 

Art teacher who create grounds for its self and self-
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Сотская Г. И. Эстетический опыт преподавателя 

изобразительного искусства: предпосылки 

развития 

Аннотация. В статье освещена проблема 

развития эстетического опыта преподавателя 

изобразительного искусства высших учебных 

заведений. Раскрыто значение мотивов, 

потребностей, интересов как предпосылок развития 

эстетического опыта преподавателя-художника, 

что создают основания для его саморазвития и 

самосовершенствования на протяжении жизни. 

Ключевые слова: эстетический опыт, 

преподаватель изобразительного искусства, 

развитие. 
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЗАСАД КРЕАТИВНОЇ 

ЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПОЛІ ХУДОЖНЬО-

ПРИКЛАДНИХ РЕМЕСЕЛ 

 

Анотація. У статті розглянуто основні 

світоглядні уявлення науковців про «креативність»  і 

«творчість», представлені у психолого-педагогічних 

дослідженнях як важливі характеристики 

особистості. Висвітлено шляхи формування і 

розвитку креативної здатності студентів у процесі 

художнього навчання в полі мистецько-прикладних 

ремесел. Визначені концептуальні особливості 

методики розвитку креативної здатності студентів 

в полі художньо-прикладних ремесел.  

Ключові слова: креативність, креативне мислення, 

креативна здатність, поле художньо-прикладних 

ремесел.  

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими, практичними 

завданнями... У світовому вимірі виник запит на 

нову складову особистості – інформаційно-креативну 

культуру. Вчені відзначають, що креативні здібності 

є однією із важливих освітніх цілей, яких суспільство 

намагається досягнути, бо розвиток креативної 

здатності сприяє самореалізації, прогресії 

індивідуального таланту і підвищенню його 
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професіональної компетентності як здатності фахівця 

до виконання професійних функцій.  

Зміни в системі педагогічної освіти потребують 

розгляду нових інноваційних технологій формування 

і розвитку креативної здатності майбутніх фахівців, 

комплексу професійних умінь у вирішенні завдань 

фахової діяльності. Однак, у сучасних дослідженнях і 

теоріях педагогіки ще не відбувся в повній мірі 

науковий розгляд методики загальнопрофесійної 

підготовки таких фахівців. Тому, педагогічна 

проблема є важливою для створення якісно – 

креативного середовища у навчальному закладі, 

спрямованого на розвиток креативної здатності 

майбутніх фахівців, зокрема розвитку в полі 

художньо-прикладних ремесел. 

Аналіз досліджень, в яких започатковано 

розв’язання проблеми, виокремлення 

невисвітлених питань... Наразі проблема 

креативності стала предметом уваги значної кількості 

досліджень у різних галузях знань, а особливо 

психології та педагогіки. Проблеми, що пов’язані з 

розвитком креативності особистості досліджують 

М. Айзенк, Ю. Альошина, Д. Богоявленська, 

В. Вишнякова, С. Гіппіус, Л. Гофман, А. Грецов, 

С. Гончаренко, С. Девіс, В. Дружинін, Л. Єрмолова-

Томіна, М. Кроз, С. Коновець, І. Левін, А. Маслоу, 

В. Моляко, Я. Пономарьов, Н. Рожденственська, 

К. Роджерс, А. Роу, С. Рубінштейн, Б. Теплов, 

А. Толшин, Е. Торренс, М. Холодна, І. Харламов, 

В. Шадриков, В. Шубинський та інші.  

Визначення педагогічного контексту категорії 

«креативне мислення»  та шляхів його розвитку 

подано в дослідженнях психологів і педагогів ХХ ст. 

– Дж. Брунера, Л. Виготського, Дж. Дьюї, 

Д. Клустера, Ж. Піаже, Д. Халперна та ін. Еволюцію 

поглядів на креативне мислення, його роль у світовій 
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освіті к. XX – поч. XXІ ст. відображено в працях 

Е. Боно, М. Брауна, М. Вайнстейна, С. Кілі, 

М. Ліпмана, Р. Пауля, О. Петрова, В. Ружіейро, 

Ч. Темпла та ін. Відтак проблема креативності 

набуває надзвичайного значення, що ставить 

необхідність розроблення та формування нових 

наукових підходів до організації й здійснення 

різноманітних форм навчання та виховання, 

становлення і розвитку нових творчих особистостей, 

спроможних до креативної діяльності у різних сферах 

життя. Загалом, як зазначає, С. Коновець, у більшості 

наукових досліджень креативність розглядається як 

процес створення чогось нового для суспільства або 

для себе з повною реалізацією ресурсів творчого 

мислення, інтелекту, інтуїції, уяви та творчих 

здібностей [1]. 

Психологічні засади творчості приваблюють 

науковців і їх цікавлять питання формування, 

класифікації та процесуальності творчості. Творчість 

- явище загадкове й складно піддається класичним 

методам вивчення, що змушує шукати нові підходи, 

переглядати класичні, поєднувати вітчизняний та 

іноземний досвід. Психологічним факторам, які 

сприяють формуванню творчих здібностей 

особистості, мотивам її творчої діяльності, розвитку 

творчої активності належне місце відведено в 

розвідках І. Аверіної, Т. Галкіної, Ю. Гільбуха, 

О. Киричука, Н. Козленко, А. Матюшкіна, В. Моляко, 

Б. Нікітіна, В. Рибалки, М. Смульсона, М. Холодної, 

Г. Чистякової. 

Поняття «здатність»  у педагогіці досліджують 

багато сучасних вчених. Так, С. Гончаренко визначає 

його як властивість індивіда, пов’язану з його 

можливістю, спроможністю, схильністю до 

виконання певної діяльності [2], І. Харламов трактує 

як психічні властивості особистості, що 
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розвиваються у процесі навчання й обумовлюють 

активність та успішність людини. Виходячи з 

провідних думок фахівців, можливо встановити, що 

поняття «здатність»  – це психологічний стан 

індивіда, в якому він готовий до виконання певного 

виду продуктивної діяльності. Зважаючи на це, 

загальні вимоги до властивостей і якостей 

випускника педагогічного навчального закладу як 

соціальної особистості подаються як перелік 

здатностей вирішувати педагогічні, психологічні, 

методичні проблеми і завдання педагогічної 

діяльності й системи вмінь, що є відображенням 

наявності цих здатностей.  

Сучасна практика демонструє відсутність 

комплексного дослідження методики формування і 

розвитку креативних здатностей засобами художньо-

прикладних ремесел у процесі художнього навчання. 

Мета дослідження: розкрити на основі аналізу 

психолог-педагогічних досліджень зміст 

креативності і творчості як важливих характеристик 

особистості і висвітлити шляхи формування і 

розвитку креативних здатностей в процесі 

художнього навчання в полі художньо-прикладних 

ремесел. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів… 
Об’єктивні зміни в сучасному суспільстві вимагають 

фахівців нового типу, які характеризуються не тільки 

високим рівнем набутих знань, але й зорієнтованістю 

на постійний саморозвиток, наявністю прагнень до 

досягнення нових цілей. Реформи особливо 

стосуються освітнього простору, зокрема художньої 

підготовки майбутніх фахівців. Так, у художній 

освіті професійний рівень фахівця визначається не 

тільки комплексом академічних знань і умінь, а 

здатністю постійно навчатися, опановувати нові 
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принципи творчої діяльності, знанням методів 

інтеграційної творчої діяльності. Усе це входить у 

систему метазнань і метаумінь і визначає професійну 

здатність і професійну майстерність людини. Основні 

якості професійної здатності фахівця формуються в 

період його навчання, що ставить необхідність зміни 

змісту традиційного навчання в бік його 

компетентнісного виміру. 

У сучасній педагогіці активно здійснюється пошук 

нових методів, дидактичних підходів і засобів, котрі 

могли б надати гарантоване досягнення запланованої 

мети навчання. Незважаючи на те, що діапазон цих 

пошуків значний, але результати ще не 

задовольняють в повній мірі вимогам часу, тому, що 

стримуються у межах теоретичних концепцій 

традиційної педагогіки і формуються на стереотипах 

педагогічного мислення. Наразі стає очевидним, що 

навчальна діяльність не виступає як цілеспрямоване 

формування креативної здатності студентів. На 

сьогодні ж, як підкреслює М. Романенко, сучасна 

педагогічна практика не може виконати зазначене 

завдання, виходячи із існуючих психологічних 

установок організації навчально-виховного процесу. 

Базовий механізм розвитку свідомості студента 

розглядається тільки як присвоєння ним певного 

суспільно-історичного досвіду, який позбавляє 

студента власної активності та ініціативи, самої 

можливості культурної творчості, і як наслідок цього, 

«домінує стандартизаційний контент інтеграції у 

культурне середовище, в той час, як індивідуально-

творчий компонент, який у змозі розвивати саму 

культуру (постійно породжувати її), залишається 

невідтвореним» [3, с. 26]. 

Такий стан притаманний художній освіті. Так, 

І. Кириєнко наголошує на тому, що відправною 

точкою діяльності митця є його здатність 
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інтегративно, синтетично мислити з певною 

культурною зрілістю, й подальше підкреслює, що 

вона формується в сполученні як з досягненнями 

цивілізаційного прогресу, так із традиціями культури, 

де митець реалізується як творча особистість [4]. 

Розуміючи, що творча особистість розвивається на 

засадах креативного мислення, вчені виявляють 

великий інтерес до вивчення креативних здатностей, 

а тому, як зазначає, зокрема Н. Махмуд, здатність 

необхідно розвивати із урахуванням того, що цей вид 

мислення є вимогою життя високорозвинених 

суспільств і різних освітніх установ [5].  

Аналіз наукових праць свідчить, що креативне 

мислення – одна зі складових креативних здатностей, 

яке відносять за різними класифікаціями до 

різновидів логічного, практичного й понятійно-

абстрактного, художньо-образного мислення, 

підкреслюючи такі його характеристики, як 

цілеспрямованість, самостійність, обґрунтованість, 

орієнтування на чіткі критерії, гнучкість і 

відповідальність. Креативне мислення являє собою 

динамічний процес, сутність якого полягає у 

виконанні певних операцій – прийомів: аналізу, 

синтезу, оцінювання як власних думок і результатів 

діяльності, так і інформації про думки й діяльність 

інших. Вивчення сутності процесу формування 

креативного мислення свідчить, що він може успішно 

відбуватися за умов мотивації художньо-практичної 

діяльності: стимулювання мислення і створення 

захоплюючих можливостей для роздумів. 

У нашому дослідженні акцентуємо увагу на 

концептуалізації засад креативної здатності через 

визначення сутності понять «креативний» і 

«творчий» і творчості студентів через простір 

художньо-прикладних ремесел.  
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Зокрема. К. Роджерс визначає, що існують різні 

підходи до визначення творчості. Згідно міркуванням 

вченого процес творчої діяльності спрямовується на 

створення нового продукту, форма і зміст якого 

виражається індивідом, з одного боку, а з другого – 

обумовлюється матеріалом, подіями, людьми й 

обставинами життя [6]. Доцільним для нашого 

дослідження є визначення поняття креативності, 

запропоноване К. Роджерсом. Психолог уважає, що 

здатність особистості до незвичайних сполучень 

елементів і понять є умовою творчості. Ця здатність 

передбачає спонтанну гру з ідеями, відтінками, 

формами, відношеннями – комбінування елементами 

і складання з них неймовірних сполучень, 

пропонування неймовірних гіпотез, знаходження 

проблем у загальновідомому, вираження 

недоречного, перевтілення однієї форми в іншу, 

сполучення непоєднуваного. Саме із цієї спонтанної 

гри – дослідження формується інтуїція, креативне 

мислення, творче бачення нового і суттєвого в житті 

[6]. 

Інша позиція до поняття «творчість»  представлена 

у розвідках Д. Богоявленської. Зокрема науковець 

відмічає, що головна перепона у тлумаченні поняття 

«творчість»  пов’язана, передовсім, із відсутністю 

фундаментальних праць про безпосереднє 

операційне, психологічне її наповнення, що зумовило 

виникнення світоглядної позиції про творчість лише 

як новий продукт [7]. Виходячи із концептуального 

підходу Дж. Гілфорда, який розкриває творчі 

здатності на основі виокремлення в якості 

самостійної здатності – «творчіськість», 

Д. Богоявленська визначає її як здатність не просто 

до вищого рівня виконання будь-якої діяльності, але 

до її перетворення і розвитку [7, c. 36].  
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«Творчіськість» як концептуальна ідея (за 

Д. Богоявленською) у контексті дослідження 

виступає в якості нової проблеми, що пов’язано з 

феноменом ціле покладання в тому сенсі, коли 

«творчість у власному смислі цього слова 

починається там, де перестає бути тільки відповіддю, 

тільки рішенням поставленого завдання» [7, c. 38]. 

Креативну здатність як самоактуалізацію 

особистості достатньо чітко визначає у А. Маслоу. 

Згідно з його міркуваннями, «самоактуалізація – це 

не відсутність проблем, а рух від часових і 

нереальних проблем до проблем реальних»  [8, 

с. 115]. Особливості самоактуалізованих людей (за 

А. Маслоу) такі: більш ефективне сприйняття і 

комфортне ставлення до дійсності; прийняття (себе, 

других, природи); спонтанність, простота; 

зосередженість на завданні; деяка відчуженість і 

потреба в усамітненні; самостійність, незалежність 

від культури і середовища; постійна свіжість оцінки; 

самоактуалізована творчість; опір акультурації, 

трасцендування однієї культури [9]. 

У психолого-педагогічних дослідженнях 

креативність визначають як важливу характеристику 

для сучасної особистості, як складне, багатовимірне й 

багаторівневе явище. Із досліджень слідує, що 

поняття «креативний»  і «творчий»  мають спільну 

сутнісну основу, але все ж відрізняються одне від 

одного. Як підкреслює С. Коновець, «якщо візуально 

уявити вертикальний вектор цілісного гармонійного 

розвитку особистості у вигляді спіралі, то якість 

«креативність» буде розташована дещо вище, ніж 

«творчість», і це «зумовлено різницею у широті 

сфери творчого мислення, різноманітності форм 

актуалізації творчого потенціалу особистості та 

рівнем сформованості її мотивації відносно творчих 

актів»  [1, с. 131]. На сьогодні, як робить висновок 
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С. Коновець, існує чимало визначень креативності як 

певної протилежності стандартності, конформності 

та звичайності. Серед них привертають увагу 

наступні: креативність – як особливий різновид 

творчого мислення; креативність – як спроможність 

створювати щось нове, оригінальне та незвичайне; 

креативність – як відкритість до нового життєвого чи 

іншого досвіду, особистісна незалежність, 

оригінальність, самобутність; креативність – як 

здатність продуктивно діяти у невизначених, 

проблемних ситуаціях, в яких відсутні підказки, 

інструкції та якісь гарантії успіху» [1, с. 129 - 130]. 

Погоджуючись із різними визначеннями 

креативності, науковець доповнила власною 

інтерпретацією сутності даного феномена, 

зазначивши, що креативність, перш за все, «це 

високорозвинена спроможність особистості до 

цілісного акту творення у будь-якій царині людської 

життєдіяльності» [1, с. 136]. 

Виходячи із вищезазначеного, можливо 

стверджувати, що креативна здатність охоплює як 

елементи креативності в їхній сутнісній 

характеристиці, так і творчість в її традиційному 

понятійному значенні й вимірі. 

Виявлення характеристик поняття «творчість» в 

його відмінності від «креативності» уможливило 

виокремлення його сутності, що процес творчості в 

його розвинених формах не алогічний креативному 

процесу, оскільки відбувається хоча і не під повним, 

але все ж контролем логіки. Традиційно творчість 

уявляється ірраціональною, позаяк існують такі її 

частини, що тільки констатуються і працюють в 

режимі «чорного ящика» (наприклад, ефекти 

народження нового змісту і механізми інтуїції, де в 

першому і другому випадку є передумовою, 

результатом. 
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Наближенням у розумінні понять «творчості»  і 
«креативності» як їх певного синтезу можливо 
вважати концепцію миследіяльності 
Г. Щедровицького, де миследіяльність визначається 
як певна ідеалізація ситуації. У своїй структурі 
миследіяльність представлена як послідовність 
операцій по перекладу фрагментів і частин 
«ситуаційного сенсу», що складається в ході 
різноманітного розуміння в парадигматичну систему 
діяльності, де проходить формалізації змісту знання. 
В концепції Г. Щедровицького опора зроблена на 
колективно-групове миследіяння (звідси і розроблена 
ним і його школою теорія організаційно-діяльнісних 
ігор), а також на формалізацію, схематично-графічне 
відображення актів думки. За такого 
концептуального підходу проходить відсторонення 
від індивідуально-особистісного, екзистенційного 
змісту миследіяння. У своїй теорії вчений окреслює, 
що «глибинні пізнавальні можливості результатів 
миследіяння знаходять своє втілення в культурно 
закріплених, парадигматичних, трансльованих 
формах творчої діяльності» [10].  

Отже, креативна здатність може активно 
реалізовуватися в продуктивно-творчій діяльності. 

Для розгляду проблеми ми визначили поле 
художньо-прикладних ремесел, в якому найбільш 
оптимально можна формувати і розвивати креативні 
здатності особистості. На нашу думку, поле 
художньо-прикладних ремесел є одним із 
найважливіших напрямків у розвитку креативної 
здатності в сучасній художній освіті. Художньо-
прикладні ремесла найбільш широко використовують 
методи експериментів із різними матеріалами 
екологічної маргіналізації в створенні нової 
естетичної ужиткової форми виробу, що повністю 
відповідає креативним і творчим характеристикам 
художньої діяльності індивіда. Такий розгляд 
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повністю співпадає із думкою Сеонаіда 
М. Робертсона (Seonaid М. Robertson). Автор праці 
«Creative crafts in education» (1961) визначає художні 
твори, як систему, яка виникає від того, що художник 
або аматор мистецтва створюють художньо-естетичні 
ознаки виробів, в яких поєднано належну художню 
техніку, прийоми і способи образного 
формотворення з природними властивостями 
матеріалів.  

Виконання художньо-естетичних, образних виробів 
ужиткового призначення в полі художньо-
прикладних ремесел зумовлює певний креативний 
досвід. Креативна здатність проявляється в ході 
вибору матеріалів екологічної маргіналізації для 
використання в сучасних художніх творах й 
проходить у діапазоні експериментів, художньо-
образного бачення витратних матеріалів і відходів, 
їхніх комбінацій для формоутворення. Сировинний 
матеріал в полі художньо-прикладних ремесел є тією 
«креативною мовою», яка дає можливість студентам 
вільно висловлюватися. Саме сировинний матеріал 
екологічної маргіналізації, котрий може бути 
практично реалізований у виробах художньо-
прикладних ремесел є об’єктом творчої продуктивної 
діяльності, спрямовує студентів на творчу діяльність. 

Формування креативної здатності студентів у полі 
художньо-прикладних ремесел виходить із того, що 
вони повинні бути повністю обізнані про те, які 
навколо відбуваються зміни в часі, такі як: сучасні 
тенденції, ідеї або матеріали, які забезпечують 
сучасні технології, вони повинні вміти пов'язувати 
між собою сучасні технології та інновації з 
художньо-прикладними ремеслами, оскільки поле 
ремесел поєднує в собі функціональні та технічні 
принципи в інноваційних роботах, спрямованих на 
створення художнього образу. На основі 
узагальнення наукових праць із визначеної проблеми 
дослідження ми визначили характеристику 
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концептуалізації засад креативної здатності студентів 
в полі художньо-прикладних ремесел, що 
представлено в табл. 1. 

Таблиця 1. 

Концептуалізація засад креативної здатності 

студентів  

у полі художньо-прикладних ремесел 

Креативність Творчість Креативні здатності 

протилежність 

стандартності, 

конформності та 

звичайності; 

цілеспрямованість, 

самостійність, гнучкість; 

здатність не просто до 

вищого рівня виконання 

любої діяльності, але до її 

перетворення і розвитку; 

більш ефективне 

сприйняття реальності і 

більш комфортне 

відношення до неї; 

спонтанність, простота, 

натуральність, 

природність; 

самостійність, 

незалежність від 

культури і середовища; 

постійна свіжість оцінки; 

самоактуалізована 

творчість; опір 

домінуванню однієї 

культури, стилю, 

напрямку мистецтва; 

особливий різновид 

творчого мислення; 

спроможність 

створювати нове, 

оригінальне та 

незвичайне; особистісна 

незалежність, 

цілеспрямованіст

ь, самостійність, 

обґрунтованість, 

орієнтування на 

чіткі критерії, 

гнучкість і 

відповідальність; 

відкритість до 

нового життєвого 

чи іншого 

досвіду; 

готовність до 

виконання 

певного завдання; 

обумовленість 

матеріалом; 

твори повинні 

бути зовсім 

новими; здатність 

до незвичайних 

сполучень 

елементів і 

понять є умовою 

творчості 

Основна 

характеристика: 

з'єднання 

належних технік з 

природними 

властивостями 

матеріалів 

(Сеонаід М., 

Робертсон); 

уміння ставити творчі 

завдання високого 

рівня складності та 

вирішувати їх; 

висловлюються й 

обґрунтовуються 

власні ідеї, позиції, 

думки; 

конструюються 

власні гіпотези, 

узагальнюються й 

аналізуються нові 

відомості, 

інтерпретуються їхні 

результати; 

виконуються роботи, 

що відображають 

креативність 

мислення  

Основна 

характеристика: 

поєднання 

функціональних та 

технічних принципів 

в інноваційних 

роботах; 

«креативність мови»  

вільного 

висловлювання; 

виявлення нових 

принципів на основі 

кожного матеріалу 

окремо або при 
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оригінальність, 

самобутність; 

продуктивно діяти у 

невизначених, 

проблемних ситуаціях, в 

яких відсутні підказки, 

інструкції та якісь 

гарантії успіху 

Основна 

характеристика: 

високорозвинена 

спроможність 

особистості до цілісного 

акту творення у всіх 

сферах людської 

життєдіяльності 

(С. Коновець) 

здатність до 

незвичайних 

сполучень 

елементів і 

понять є умовою 

творчості 

(К. Роджерс) 

з'єднанні їх, 

спрямованих на 

творчу діяльність; 

переосмислення 

вторинного речового 

– сировинного 

матеріалу для 

художньої творчості; 

експерименти на 

різних видах 

сировини з метою 

досягнення нових 

естетичних бачень 

(Д. Богоявленська, 

А. Маслоу, 

Н. Махмуд) 

Отже, головними чинниками у процесі формування 

креативної здатності студентів в полі художньо-

прикладних ремесел основними є:  

а) вміння ставити творчі завдання високого рівня 

складності та відповідати на них; аналізувати, 

синтезувати, оцінювати інформацію; висловлювати й 

обґрунтовувати власні ідеї, позиції, думки; 

конструювати власні гіпотези, узагальнювати й 

аналізувати нові відомості, інтерпретувати їхні 

результати;  

б) виконувати художньо-образні вироби, що 

відображають наявність креативного мислення, 

креативної здатності, художньо-прикладної 

творчості. 

Висновки і перспективи подальших досліджень... 

На основі викладеного вище можливо зробити певні 

висновки: 

 - у психолого-педагогічних дослідженнях 

визначено певні концептуальні засади креативної 

здатності як важливої характеристики для 

особистості, як складне, багатовимірне і динамічне 

явище; 
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 - креативна здатність – це особливий вид діяльності 

людини, що спрямована на самостійне розв’язання 

нею конкретних завдань через всебічну 

«творчіськість»;  

Узагальнення концептуальних засад креативної 

здатності як особливого діяльності індивіду дозволяє 

окреслити зміст моделі процесу художнього 

навчання в полі художньо-прикладних ремесел, що 

передбачає: використання на заняттях розумово-

практичних завдань, різних форм діяльності 

студентів; завдань, що передбачають формування 

креативного мислення й практичних способів 

діяльності, розвиток креативних мисленнєвих 

операцій аналізу, синтезу, оцінювання; навчання 

спеціальних прийомів креативного опрацювання 

інформації в усній і графічній формі – ескізів; 

системне використання методів проблемного й 

інтерактивного навчання; поєднання індивідуальної, 

групової та колективної форм організації навчальної 

діяльності; застосування ступеневої структури занять 

з поєднанням теорії і практики. 

Виходячи із концепції нашого дослідження, 

особливого значення ми надаємо подальшому 

дослідженню проблем «креативної здатності»  

студентів в полі художньо-прикладних ремесел 

засобами екологічної маргіналізації й розробки 

методики художнього навчання у зазначеному 

дослідженні. 
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Аннотация. В статье отображены основные 

мировоззренческие представления о «креативности»  

и «творчестве»  как важных характеристиках 

личности, сделанные в психолого-педагогических 

исследованиях. Раскрыты пути формирования и 

развития креативной способности студентов в 

процессе художественного обучения в поле 

прикладных ремесел искусств. Определены 

концептуальные особенности методики развития 

креативной способности студентов в поле 

художественно-прикладных ремесел.  

Ключевые слова: креативность, креативное 

мышление, креативные способности, поле 

художественно-прикладных ремесел. 

  

Al-Favadi Hudam Mezaal Salih. Conceptualisation 

of basis a creative ability of students in the field of 

art-craft applications. 

Annotation. In the article the basic idea of «creative 

ability»  in psychological and educational research. 

Reveals the essence of the field art-applied craft to form 

creative ability of students in system of art education. 

The peculiarities of the creative ability of students in the 

field of art-craft application on the basis of creativity and 

creation. 

Keywords: creativity, creative thinking, creative ability, 

field art-applied craft. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

ВИКЛАДАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

МАЙБУТНІМ МИСТЕЦТВОЗНАВЦЯМ 

 

Анотація. Стаття присвячена проблемам 

викладання літератури у вищій школі, зокрема 

основних тем розділу «Теорія літератури» та 

«Історія літератури» з урахуванням професійних 

інтересів, потреб і труднощів майбутніх 

мистецтвознавців. Містить аналіз навчального 

матеріалу, узагальнення досвіду застосування різних 

методів та прийомів навчання, допоміжних 

матеріалів для студентів, системи організації 

самостійної роботи. 

Ключові слова: вивчення теорії літератури, 

вивчення історії літератури, вища школа, 

підготовка мистецтвознавців. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями... Мережа педагогічних наук нині 

характеризується усе ширшою спеціалізацією та 

поглибленням розгляду досліджуваних проблем. 

Одним із проявів сучасних змін в українській освіті, 

зокрема в контексті Болонського процесу, є 

формування та подальший розвиток галузевих 

методик викладання навчальних дисциплін. Причому 

цей розвиток здійснюється за кількома векторами: 
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 оновлення змістовного наповнення навчальних 

модулів; 

 варіативне структурування навчального 

матеріалу, відповідно до напрямів підготовки 

фахівців; 

 вивчення особливостей застосування сучасних, 

зокрема інтерактивних, інформаційних, проектних та 

ін. технологій в опануванні конкретних дисциплін; 

 підбір і розроблення дидактичного медіа-

матеріалу до лекційних, практичних занять; 

 вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду 

викладання та організації самостійної роботи 

студентів; 

 розробка дистанційних курсів тощо. 

Це стосується повною мірою і гуманітарних, 

зокрема літературознавчих дисциплін. 

Загальновідомо, що наукова галузь 

«літературознавство» охоплює історію літератури, 

теорію літератури та літературну критику. До 

програми підготовки майбутніх мистецтвознавців 

входять нормативні курси, присвячені першим двом 

розділам, вони пропонуються студентам 1-го року 

навчання. 

Існує необхідність наукового обґрунтування 

вибору літературознавчого матеріалу для 

мистецтвознавців, постійного оновлення навчальних 

та робочих програм, методичного забезпечення 

вказаного курсу із урахуванням спеціалізації 

студентів та практичних потреб їхньої майбутньої 

діяльності. 

Аналіз досліджень і публікацій, виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Слід зазначити, що методика викладання 

літературознавчих дисциплін у вищій школі як 

науковий напрям і молода (з курсу підготовки 

магістрів) навчальна дисципліна розроблена 
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недостатньо. Теоретичними засадами нашого 

дослідження є відомі праці із педагогіки й загальної 

методики викладання у вищій школі [1; 8 та ін.] та 

методик викладання навчальних курсів української і 

зарубіжної літератури у системі загальної середньої 

освіти [2; 7; 10]. Не можна не назвати у зв`язку з цим 

підручник Л. Мірошниченко та відомі праці 

О. Бандури, Г. Бєлєнької, Н. Волошиної, Ю. Глєбової, 

О. Ісаєвої, Ж. Клименко, Є. Пасічника, 

М. Снєжневської, О. Ніколенко та ін. 

Фундаментальних розвідок, присвячених специфіці 

літературознавчої освіти мистецтвознавців, їхній  

теоретико- та історико-літературній підготовці, в 

інформаційному просторі не існує.  

У той же час тут є чимало проблем і дискусійних 

питань, що зумовлюють актуальність дослідження. 

Серед таких: 

 особливості втілення принципів вищої освіти у 

формуванні змісту дисципліни «літературознавство» 

у мистецьких ВНЗ; 

 критерії визначення професійно необхідних і 

достатніх знань із теорії та історії літератури для 

майбутніх мистецтвознавців; 

 методи та прийоми забезпечення профілізації та 

підвищення ефективності літературознавчої 

підготовки мистецтвознавців; 

 особливості організації самостійної роботи з 

теорії та історії літератури у мистецькому ВНЗ; 

 визначення типових труднощів, пов`язаних із 

психологічними особливостями та навчальним 

досвідом студентів-мистецтвознавців; 

 аналіз наявного методичного забезпечення 

літературознавчого курсу для мистецтвознавців, 

потреб та шляхів його створення та розширення 

тощо. 
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Формулювання цілей статті... Дослідження 

покликано з’ясувати принципи формування змісту 

курсу літературознавства для мистецтвознавців та 

особливості методики його викладання.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів... 

Важливо, що вивчення літературознавчих курсів не 

базується на теоретичних мистецтвознавчих 

дисциплінах, а є пропедевтичним по відношенню до 

них. Формування змісту освіти з дисципліни 

«літературознавство»  у вищій школі ґрунтується на 

принципах науковості, системності, послідовності, 

доступності, професієцентричності тощо. Розглянемо 

проблеми їх втілення для кожного з розділів 

літературознавства у вищому мистецькому 

навчальному закладі. 

Зокрема, вивчаючи курс «Теорія літератури» 

(модуль 1), у студентів слід сформувати міцні знання 

про літературу як вид мистецтва, специфіку 

художнього образу в літературному творі, 

філософське осмислення твору в єдності його змісту і 

форми. Методисти зазначають, що вивчення теорії 

літератури допомагає орієнтуватися у художньому 

тексті, у творчості письменника, у літературному 

процесі, зрозуміти специфіку, умовність мистецтва, 

виховує серйозне ставлення до духовних багатств, 

виробляє принципи оцінки літературних явищ і 

вміння їх аналізувати, загострює і розвиває критичну 

думку, сприяє формуванню естетичних смаків [2].  

Опанування курсу «Історія літератури» (модуль 2) 

закладає у свідомості першокурсників парадигму 

історико-культурного розвитку в цілому, створює 

передумови для поглиблення наукового уявлення про 

кожну культурну епоху, притаманні їй стилі 

мистецтва, логіку та шляхи їх виникнення, еволюції 

та занепаду, співіснування та взаємопроникнення, 
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поступової заміни. Це дозволяє сформувати 

вербальні засади характеристики не лише 

літературних явищ, а й їх історичних відповідників у 

візуальних та аудіальних видах мистецтва. 

Спираючись на літературознавчі знання, здобуті у 

загальноосвітній школі, та відомі тексти класичної та 

сучасної художньої літератури, майбутні 

мистецтвознавці опановують, по-перше, внутрішню 

структуру художнього твору на трьох рівнях: 

сюжетно-композиційному, образному та 

стилістичному, по-друге – фундаментальні 

теоретико-літературні класифікації: напрямів та 

течій, родів та жанрів, стилістичних засобів (тропів, 

синтаксичних фігур, прийомів звукопису тощо), по-

третє – закономірності літературного процесу в 

окремих країнах та світі. Вони набувають готовності 

розглядати явища вітчизняної літератури у контексті 

світової та сучасних творів крізь призму 

різноманітних традицій. 

Вивчення літературознавства має діяльнісне 

спрямування, оскільки вимоги до студентів не 

обмежуються знанням понять та їх визначень, а 

вимагають професійного їх застосування для 

інтерпретації літературних творів. 

Виходячи із спеціалізації студентів-

мистецтвознавців, окремим темам курсу приділяється 

підвищена увага. Так, у майбутній професійній 

діяльності мистецтвознавцям доведеться часто мати 

справу із втіленням міфологічних, фольклорних та 

літературних образів, сюжетів та мотивів у витворах 

інших видів мистецтва, зокрема живопису, 

скульптури, музики тощо. Крім того, їм імовірно 

доведеться давати оцінку книжковим ілюстраціям, 

театральним постановкам та екранізаціям творів, 

аналізувати їх відповідність до оригіналу та 

особливості авторської інтерпретації. Тому до 
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програми включені теми: «Зображувальний ряд 

(портрет, пейзаж, інтер’єр, образи речей) у 

літературному творі», «Літературний твір та його 

інтерпретації». Натомість у стислому вигляді 

подаються теми «Віршознавство», «Історія 

літературознавчих вчень», «Актуальні проблеми 

сучасної теоретико-літературної науки». 

Вже на початку курсу доречно запропонувати 

студентам навчальну програму з повним переліком 

передбачених для вивчення тем, художніх текстів, 

категорій та завданнями для самостійної роботи – 

вони мають адекватно уявляти обсяг матеріалу, 

подбати про джерельну базу, раціонально 

розподілити час та зусилля. 

Типові труднощі, які виникають у процесі 

викладання літературознавства мистецтвознавцям, 

пов`язані з: 

 недостатнім читацьким досвідом студентів та 

низьким рівнем техніки мовчазного читання; 

 вибірковістю їхнього сприйняття змісту 

художніх творів (увага до сюжетно-динамічних 

фрагментів та діалогів у поєднанні із прагненням 

пропускати описи, історико-філософські та  ліричні 

відступи); 

 «наївним реалізмом» та позитивізмом 

студентів, ототожненням літературних персонажів із 

реальними людьми, а сюжетів – із власним життєвим 

досвідом («Пан Журден не розуміє простих речей», 

«Я б на місті Жульєна Сореля...»); 

 слабким «відчуттям форми», неготовністю 

сприймати зразки словесного мистецтва як художню 

конструкцію, створену за певними нормами; 

 складністю процедури абстрагування від 

конкретних сюжетних подій і художніх образів на 

користь теоретичного узагальнення 

характерологічних та жанрових особливостей твору; 
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 браком методологічної культури, зокрема щодо 

визначення понять та системності їх сприйняття; 

 низьким рівнем самоосвітніх умінь студентів; 

 психофізіологічними особливостями студентів 

мистецького ВНЗ, значна кількість серед яких має 

правопівкульне домінування, візуальний тип 

сприйняття та пам’яті, що ускладнює аналітичну 

діяльність та опанування структурно-логічною 

системою теорії літератури, а також засвоєння 

необхідного обсягу власних назв (наприклад, прізвищ 

та псевдонімів письменників, назв творів, імен 

дійових осіб, топонімів, пов`язаних із біографією 

письменника та місцем дії тощо); 

 відсутністю спеціалізованих підручників, 

посібників та словників, зорієнтованих на теоретико-

літературну підготовку мистецтвознавців, збірників 

вправ та завдань для самоконтролю тощо. 

Таким чином, перед викладачем 

літературознавства постають завдання одночасно 

діагностичного, дидактичного, компенсаторного та 

розвиткового спрямування.  

Робота за першим модулем починається з 

діагностики, методами якої може слугувати 

фронтальна бесіда, короткий тест на визначення 

рівня володіння термінологією, передбаченою 

шкільною програмою, або цілісний аналіз невеликого 

за обсягом твору (наприклад, ліричного вірша). На 

базі отриманих результатів викладач формує систему 

лекційних та практичних занять, завдання для 

самостійної роботи студентів, спрямовані на 

опанування понять, їх систематизацію та практичне 

застосування в аналізі художнього твору, 

характеристиці індивідуальної художньої манери 

письменника та явищ літературного процесу. 

Осмислення теоретичного поняття, на думку 

Л. Мірошниченко, «складний і тривалий процес, який 
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забезпечується створенням ланцюжка методичних 

прийомів: спостереження, отримання інформації, 

накопичення навчального матеріалу, вправи у 

практичному застосуванні нового літературознавчого 

терміна, первісне узагальнення, подальший розвиток 

і поглиблення теоретичного поняття, остаточне 

узагальнення» [7, с. 247] .  

Працюючи з мистецтвознавцями, доречно, на 

нашу думку, класифікувати теоретико-літературні 

категорії за такими критеріями: 

1) новизна: відомі зі шкільного курсу (епітет, 

сюжет, класицизм), нові (наррація, градація, 

герменевтичне коло);  

2) галузевою приналежністю: 

загальнофілософські (зміст і форма), 

загальномистецькі (сюжет, композиція, сатира, 

метафора), власне літературознавчі (рима, сонет 

тощо); 

3) ступенем абстрагування: такі, що мають 

безпосереднє втілення у тексті (іронія, портрет, ритм) 

і такі, що не мають такого втілення (проблематика, 

композиція, реалізм, стиль). 

Для кожної категорії доречно дотримуватися 

специфічних етапів вивчення, відповідно за 

дедуктивною чи індуктивною моделями. 

Важливо домогтися глибокого розуміння сутності 

теоретико-літературних понять, розуміння, яке 

протиставлене заучуванню численних визначень і 

прикладів до них. На початку курсу, апелюючи до 

навчального досвіду студентів, пропонуємо їм 

проаналізувати структуру відомих зі шкільних курсів 

визначень жанрів та тропів: казки, байки, порівняння, 

гіперболи тощо. На основі цього актуалізуємо 

уявлення про структуру дефініції як способу фіксації 

наукового знання: поняття  родова ознака  

видова ознака  приклад.  
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Студенти мають інтелектуально та емоційно 

сприйняти недоречність формул «роман – це коли...»  

або «... - це, наприклад...»  і тавтологічних тлумачень 

на кшталт «засоби комізму – це засоби, які 

створюють комічний ефект». Необхідно пояснити, 

що у процесі визначення поняття спочатку 

включають до кола споріднених («роман – це жанр 

епічної літератури»), а потім вказують на відмінності 

означуваного від них («... який передбачає дві або 

більше сюжетних ліній»). 

Теоретико-літературне поняття вважаємо 

опанованим, коли студент здатен не лише 

розтлумачити його (І рівень), а й розпізнати 

відповідне явище в художньому тексті (ІІ), вільно 

застосовувати поняття в процесі аналізу 

літературного матеріалу (ІІІ), з’ясувати функцію 

відповідного художнього засобу, вмотивувати 

авторський вибір щодо певних характеристик змісту 

чи форми (ІV рівень). На таких засадах можуть бути 

сформовані критерії оволодіння теоретико-

літературними знаннями із відповідними якісними та 

кількісними показниками. 

Важливим моментом роботи є встановлення 

внутрішньопредметного зв`язку теорії з навчальним 

матеріалом наступного модуля – історико-

літературного, який представить студентам 

виникнення і становлення кожної з категорій у 

контексті літературних епох, закономірностей їх 

формування та зміни. Історичний ракурс вимагає 

розглядати історико-літературний розвиток у 

контексті загальнокультурного, вивчати особливості 

національних модифікацій літературних напрямів та 

течій, еволюцію проблематики, сюжетів, типів героя, 

предметно- пейзажного зображення, кожного з 

жанрів та стилістичних засобів. Адже відоме 

висловлювання М. Веселовського про те, що історія 



175 

 

епітета містить у собі загальну історію літературного 

розвитку справедлива практично для будь-якого 

художньо-стильового явища.   

Міркуючи над сприйняттям молодими читачами 

сучасної літератури, автори справедливо зауважують, 

що нове у мистецтві краще зрозуміє і оцінить той, 

хто знає закони мистецтва, уявляє собі етапи його 

розвитку [2]. 

Робота за другим модулем охоплює оглядові та 

монографічні теми. 

Змістове наповнення оглядових тем спрямоване на 

висвітлення основних ознак літератури певної епохи, 

провідних напрямів і течій літературного процесу 

(Античність, Середньовіччя, Відродження, (бароко, 

класицизм), Просвітництво, література ХІХ ст. 

(романтизм, критичний реалізм, початок 

модернізму), література ХХ ст. (модернізм, 

постмодернізм), сучасний літературний процес). 

Характеристика кожної з літературних епох може 

подаватися традиційно, за єдиним планом: 

1) історичне та соціально-економічне тло 

літературного процесу; 

2) філософська основа літературної творчості 

доби; 

3) домінувальне уявлення про сутність мистецтва, 

естетичний ідеал, роль літератури та особистості 

письменника у суспільному житті; 

4) провідні літературні течії та угруповання, їх 

основні ідеї, теми, жанри; 

5) найвидатніші персоналії, їх внесок до світової 

літературної спадщини. 

Академічний підхід передбачає лекційну форму 

подання таких знань. Водночас більша частина 

пропонованих історико-літературних знань наявна у 

відкритих джерелах, і досить ефективно пропонувати 
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їх не у готовому вигляді, для запам`ятовування, а 

інтерактивно. 

Зокрема, перший блок – інформація соціально-

історичного характеру – може бути актуалізована на 

новому рівні розуміння в режимі бесіди за системою 

питань. Для осмислення матеріалу другого-третього 

розділів доречно запропонувати аналіз у малих 

групах висловлювань філософів, теоретиків 

мистецтва, письменників, монологу персонажа твору 

– звичайно, із колективним узагальненням та записом 

основних тез під керівництвом викладача. 

Приналежність письменників до певних течій може 

бути унаочнена в таблиці (розгляд, коментар). 

Найбільшої уваги з боку викладача історії літератури 

потребує п`ята група питань, яка формує настанову 

на наукове сприйняття явищ літературного процесу. 

Презентація найвидатніших персоналій та їх 

творчого доробку може бути подана у суворо 

регламентованих за часом та обсягом студентських 

повідомленнях, супроводжуваних самостійно 

підготовленими презентаціями. Важливо робити 

акцент не на захоплюючих подіях біографії 

письменника, а на особливостях стилю, сюжетно-

композиційних прийомах, художньому новаторстві 

та повідомляти це аудиторії «під запис». 

Так само у вивченні монографічних тем, 

присвячених окремим авторам (лекційна форма) та 

текстуальному розгляду творів (практична форма) 

принципово важливою нині є пропедевтична 

самостійна робота студентів за попереднім 

завданням. До обов`язкового мінімуму у цих 

завданнях віднесено: 

 знайомство з біографією та творчим шляхом 

письменника; 

 реферування відомостей із історії задуму та 

написання твору; 
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 прочитання художнього тексту у повному 

обсязі або визначених викладачем його фрагментів.  

Необхідною складовою формування наукового 

історико-літературного світогляду є надання 

студентам практичної можливості переконатися у 

тому, що: 

 зміна літературних стилів відбувається за 

певними закономірностями, на які впливають 

внутрішні та зовнішні по відношенню до 

літературного процесу чинники; 

 художньо-стильові прийоми не зникають із 

арсеналу літературної творчості разом із епохою, яка 

їх створила, а успадковують та трансформують їх у 

наступні епохи; 

 історико-літературний процес розвивається 

діалектично, і йому притаманні певні цикли, а також 

своєрідні періодичні коливання – від раціонального 

до ірраціонального, від реалістичного до 

символічного, від героїки до травестії, від дрібних 

жанрів до масштабних, від поезії до прози тощо; 

 творчість кожного письменника і кожен твір 

несе на собі відбиток історичної доби, національної 

культури, належності до певного літературного 

середовища, біографічних факторів тощо; 

 нарешті, що твори можуть бути по-різному 

прочитані в історичному та сучасному контекстах, 

втім ознакою класичного твору є виявлення 

зацікавленості у його духовному змісті саме з боку 

наступних літературних епох, а також відкриття у 

ньому новими поколіннями читачів принципово 

нових сенсів. 

Подібну практичну можливість забезпечує система 

занять, побудованих на основі проблемно-

евристичного підходу, через розв`язання студентами 

низки дивергентних навчально-дослідницьких задач, 
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безпосередню роботу з художніми текстами, пошук 

та дискусію.  

На нашу думку, саме такий ракурс розгляду 

літературних творів дозволить майбутнім 

мистецтвознавцям використовувати набуті знання за 

призначенням – тобто у власних мистецтвознавчих 

розвідках, рецензіях, викладацькій, 

популяризаторській діяльності тощо. Втім 

формування готовності до аналітично-творчої 

діяльності на практичному занятті – непростий і 

тривалий процес, який має бути правильно 

організований і методично забезпечений.  

Останнім часом педагоги звернули увагу на те, що 

особливості інформаційного простору сучасної 

молоді, медіа впливають на протікання мислительних 

процесів студентів. Йдеться про 

«фрагментаризацію», «кліпізацію»  свідомості, 

ускладнення у створенні інтегративних 

внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків, 

зниження культури усного та писемного мовлення 

молоді. Це позначається на вивченні усіх навчальних 

дисциплін, індивідуальному навчальному стилі 

кожного студента. Щодо літературознавства 

урахування цієї особливості передбачає обов’язкове і 

детальне унаочнення аналітичних структур, 

використання постійного візуального супроводу 

занять.  

Методист Ю. Глєбова визначила такі види 

наочності, застосовані у процесі формування 

літературознавчих понять: текстова, природна, 

словесна, виразна, уявна, символічна [4]. Усі вони 

можуть бути використані на лекціях та практичних 

заняттях, для самостійної роботи, зокрема 

самоконтролю студентів. 

Досить ефективними є опорні оргсхеми, які 

дозволяють унаочнити субординацію категорій, їхні 
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системні зв`язки, встановити відповідність між 

поняттям, терміном, прикладами з художніх творів. У 

своїй роботі ми посилаємося на досвід 

Н. Мірошникової, зафіксований у її міні-посібнику 

«Вступ до літературознавства. Термінологічний 

мінімум у схемах та визначеннях»  [6]. Істотний 

результат дає робота з безпосереднього створення 

студентами електронних теоретико-літературних 

оргсхем на основі лекційного матеріалу, тексту 

підручника чи словникової статті. Цей інтерактивний 

елемент, привнесений на заняття, знімає проблему 

запам`ятовування і переносить акцент до готовності 

самостійно відтворити відповідності та побудувати 

систему. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок у даному напрямку… 

Літературознавча підготовка мистецтвознавців є 

актуальною методичною проблемою, що вимагає 

спеціального дослідження та практичного 

розв`язання. Науково-методичні засади розв`язання 

цієї проблеми включають певні базові принципи, 

ефективні сучасні (у тому числі інтерактивні) методи, 

комп`ютерні технології, різноманітні види 

аудиторної та позааудиторної роботи. В режимі 

експериментального навчання було апробовано 

елементи системи, застосування якої дозволяє 

профілактувати типові труднощі студентів, а також 

за рахунок спеціально розробленого методичного 

забезпечення та прийомів роботи досягти кращих 

результатів, незважаючи на обмежену кількість 

аудиторних годин.  

З урахуванням поставлених завдань ефективним 

для роботи із студентами-мистецтвознавцями з теорії 

та історії літератури є застосування елементів 

біографічного, культурологічного, психологічного, 

компаративного, герменевтичного, рецептивного та 
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інших спеціальних методів літературознавства та 

наступні методичні прийоми практичної роботи: 

заповнення таблиць, створення оргсхем, робота з 

літературознавчим словником, побудова 

відповідностей, теоретико-літературні та історико-

літературні диктанти, навчальне тестування, 

заповнення аркушів-тренажерів із друкованою 

основою, цілісний аналіз творів та аналіз фрагментів 

художнього тексту тощо. Для самостійної роботи 

визначені пропедевтичне ознайомлення з художніми 

текстами, критичними та літературознавчими 

джерелами, вправи на закріплення аналітико-

синтетичних вмінь на різноманітному текстовому 

матеріалі, створення презентацій, вивчення 

першоджерел класиків світової естетичної думки за 

хрестоматіями та антологіями та праць видатних 

літературознавців. 

Наступні дослідження змісту і методики 

викладання літературознавства мистецтвознавцям 

можуть стосуватися аналізу різних навчальних 

програм, узагальнення досвіду викладачів, 

моніторингу ефективності різних методів та 

прийомів роботи зі студентами, зокрема 

встановлення зв`язків окремих розділів і тем із 

відповідними розділами і темами мистецьких 

дисциплін, особливостей створення і впровадження 

інтегрованих, у тому числі авторських, курсів.  
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ  

 

Анотація. У статті висвітлено результати 

теоретичного дослідження технологічних основ 

оцінювання інноваційного розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу. Зокрема 

обґрунтовано застосування технологічного підходу 

в системі освіти; проаналізовано ключові поняття 

дослідження і характерні властивості гуманітарних 

і виробничих технологій та визначено структуру 

технології комплексного оцінювання інноваційного 

розвитку загальноосвітнього навчального закладу. 

Ключові слова: інноваційний розвиток 

загальноосвітньої школи, технологічний підхід в 

освітній системі, педагогічна технологія, технологія 

комплексного оцінювання інноваційного розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу. 

 

Постановка проблеми, її зв'язок із важливими 

завданнями… Вітчизняна педагогічна наука і 

практика під впливом інтеграційних процесів 

активно збагачується новими термінами, поняттями, 

методами, технологіями та засобами з різних сфер 

діяльності людини, зокрема науково-технічної, 

економічної, соціокультурної, інформаційної тощо. 

Приєднання науки і системи освіти України до 

світового науково-освітнього простору, де якість 
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освіти означена як стратегічна мета й об’єктивний 

показник розвитку суспільства і рівня життя людей, 

ставить необхідність урахування новітніх досягнень 

науки і техніки кожного з цивілізаційних етапів 

прогресу людства [6]. Зважаючи на це, стратегічними 

в освіті вважають зміни, що зосереджені на 

забезпеченні якості освітніх процесів та системного і 

ефективного впровадження освітніх інновацій, що 

сприятиме інноваційному розвитку усіх складових 

освітньої системи. 

Інноваційність освіти характеризується пошуком 

нових підходів до забезпечення якості шкільної 

освіти (її змісту, форм, засобів, технологій і методів 

навчання); реалізацією інноваційних проектів 

(інформатизація загальноосвітніх навчальних 

закладів (далі – ЗНЗ), розроблення структури 

загальної середньої освіти (12-річна школа) тощо); 

формуванням інноваційного потенціалу 

загальноосвітньої школи (професійна і психологічна 

підготовка педагогічних працівників ЗНЗ до 

професійної діяльності в умовах інноваційного 

освітнього середовища).  

Проте з поступом національної системи освіти 

актуальності набувають проблеми, пов’язані з 

усвідомленням змісті і структури інноваційності в 

освіті. Наразі у центрі наукових дискусій невирішені 

питання типу: які загальноосвітні заклади України 

дійсно є інноваційними; як відбувається 

інноваційний розвиток закладів загальної середньої 

освіти у сучасних умовах; яким чином оцінювати 

такий процес?  

Необхідність розв’язання цих задач та усунення 

існуючих суперечностей: наявність теоретичних 

розробок із педагогічної інноватики, інноваційної 

діяльності, педагогічних інновацій та повільне їх 

впровадження у педагогічну практику; 
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недосконалість теоретичної та технологічної 

складових оцінювання інноваційних процесів у 

системі освіти; наявність ЗНЗ, які стихійно 

застосовують інновації без наукового супроводу, не 

прогнозують та не висвітлюють їх результативність, 

– окреслили необхідність наукової проблеми 

визначення технологій комплексного оцінювання 

інноваційного розвитку загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 

проблеми, виокремлення невирішених її частин... 
Вивчення поступу освітньої системи, її складових та 

забезпечення якості інноваційних процесів в освіті є 

актуальними у педагогічній науці, оскільки 

впливають на еволюцію суспільства і держави.  

Значущими для дослідження є наукові праці 

К. Ангеловські, А. Гальчинського, Л. Даниленко, 

В. Кременя, В. Паламарчук, В. Сластьоніна, 

О. Попової, Н. Юсуфбекової та інших учених, які 

визначили й прокоментували закони перебігу 

інноваційних процесів в освіті, розкрили сутність 

педагогічних інновацій та інноваційної діяльності 

педагогічних працівників; теоретичні розробки 

В. Безпалька, І. Беха, Н. Бібік, В. Головінова, 

Т. Завгородньої й інших вчених, які висвітлили 

психолого-педагогічні проблеми та обґрунтували 

концептуальні засади розвитку освітніх систем; 

наукові розвідки Л. Калініної, С. Ніколаєнка, 

Д. Пузікова, О. Савченко, що дали змогу розкрити 

загальні тенденції, організаційно-педагогічні умови 

та особливості управління інноваційним розвитком 

загальноосвітньої системи освіти, зокрема її 

навчальних закладів, де системне впровадження 

освітніх інновацій та інтеграція наукових досягнень у 

педагогічну практику є необхідною умовою 

розвитку.  
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Наразі освітні інновації означено як прогресивні 

технології, які спрямовані, передусім, на вирішення 

проблем освіти в умовах її інтеграції у світовий 

освітній простір; забезпечують якість освітніх 

процесів та інноваційний розвиток навчальних 

закладів. Інноваційний розвиток ЗНЗ розглядається 

як «об’єктивно обумовлений, цілеспрямований і 

незворотний процес, що забезпечує якісні зміни і 

перехід ЗНЗ з одного стану в інший. Інноваційний 

розвиток навчального закладу здійснюється 

переважно за допомогою цілеспрямованого внесення 

в його діяльність якісно нових елементів, 

властивостей і характеристик. Передумовою, умовою 

і змістом цих змін, постають інновації та 

нововведення, що забезпечують оптимальний і 

сталий розвиток ЗНЗ» [7, с. 121]. 

Проблеми якості освіти, освітнього моніторингу, 

педагогічної діагностики та вимірювання якісних 

характеристик об’єктів освітнього процесу розкрито 

у наукових працях А. Біне, Г. Єльнікової, 

К. Інгенкампа, І. Підласого та інших вчених; наукові 

розвідки О. Локшиної, Т. Лукіної, Л. Одерій 

спрямовані на вивчення процесів оцінювання 

педагогічних методик та технологій оцінювання в 

міжнародній системі освіти; праці І. Лернера, Ж.-

М. Де Кетеле, Ж. Ландшеру, Ж. Мейєра присвячено 

розробленню теоретичного підґрунтя оцінювання 

знань учнів і психолого-педагогічних концепцій 

контролю за якістю їхньої успішності.  

Оцінювання педагогічних процесів учені означають 

як педагогічну категорію та виділяють такі форми 

оцінки: суб’єктивне висловлювання особистих 

уявлень суб’єкту оцінювання про властивості об’єкту 

оцінювання; аргументоване судження суб’єкту 

оцінювання про якісні властивості об’єкта 

оцінювання (за критеріями та показниками); 
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узагальнений експертний висновок (про відповідність 

об’єкта оцінювання визначеним стандартам); 

системне аналітичне вивчення стану об’єкта 

оцінювання та його розвитку (висновок про зміни, 

характерні особливості розвитку (за визначеними 

показниками) та прогнозування наслідків) [6]. 

Аналіз теоретичних джерел показав, що науковці 

активно досліджують закономірності перебігу 

інноваційних процесів у загальній середній освіті та 

проблеми якості освіти, педагогічного моніторингу; 

створено та обґрунтовано технології оцінювання в 

міжнародній системі освіти; ці знання стали 

підґрунтям для дослідження проблеми оцінювання 

інноваційного розвитку ЗНЗ, зокрема розроблення 

теоретичних засад і структури технології 

комплексного оцінювання інноваційного розвитку 

загальноосвітніх навчальних закладів (далі – 

технологія КОІР ЗНЗ), яка б дала змогу визначати 

стан, рівень, проблеми та перспективи розвитку 

школи.  

Формулювання мети статті: здійснити 

теоретичне дослідження технологічних основ 

оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ для 

подальшого розроблення структури та обґрунтування 

технології КОІР ЗНЗ.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів… Застосування у педагогіці термінів із 

інших наук та сфер діяльності людини є наслідком 

інтеграційних та синергетичних процесів. Наприклад, 

термін «технологія» запозичений із промисловості, у 

контексті якої тлумачиться як науково-

обґрунтований логічний процес (сукупність процесів) 

у конкретній галузі виробництва, що передбачає опис 

способів виробництва та застосування алгоритму 
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виготовлення продукту або перетворення 

навколишнього середовища [5].  

Походить цей термін від давньогрецького τέχνη – 

мистецтво, майстерність, вміння; λόγος – думка, 

причина; (методика, спосіб виробництва) – спосіб 

перетворення речовини, енергії, інформації в процесі 

виготовлення продукції, обробки та переробки 

матеріалів, контролю якості виробництва, 

управління. Технологія як процес охоплює методи, 

прийоми, режим праці, послідовність операцій і 

процедур; пов'язана із застосовуванням засобів, 

обладнання, інструментів тощо. У сучасному 

науковому дискурсі поняття «технологія» є 

широковживаним: «технологія навчання», 

«технологія освітнього процесу», «технологія 

управління» тощо [8].  

Принциповим моментом у вирішенні проблеми, 

означеної у вступній частині статті, є усвідомлення 

сутності кінцевого результату будь-якої технології як 

продукту (матеріальний, інтелектуальний, 

моральний, політичний тощо), якісні властивості 

якого прогнозовані і означені заздалегідь (описані у 

технічному завданні, узгоджені технічною 

пропозицією). Заувадимо, що технологія передбачає 

як позитивні наслідки (здобутки), так і негативні 

(затрати ресурсів). 

Технологію як процес розкривають на мікро- і 

макрорівні. Мікрорівень – це алгоритм (покрокове 

виготовлення продукту, етапи здійснення процесу), 

що передбачає застосувавння певних методів, 

прийомів, засобів. 

Макрорівень – це життєвий цикл технології від її 

створення до руйнації або стандартизації. У такому 

випадку доцільно вести мову про такі види 

технологій, як: новітня (абсолютно новий підхід до 

створення продукту, принципи, способи 
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технологічного процесу); інноваційна технологія 

(оновлення відомої технології інноваційними 

(новими або запозиченими з інших галузей науки, 

техніки, виробництва тощо) ідеями, методами, 

засобами, що забезпечують її поширення на ринку); 

сучасна технологія (загальновизнана технологія, яка є 

стандартом і масово застосовується); застаріла 

технологія (технологія, на яку попит починає падати 

через появу нової (нових ідей щодо створення 

продукту, наслідком реалізації яких є поява новітньої 

або інноваційної технології).  

Виникнення технологій у сфері виробництва 

ґрунтується на технічних знаннях набутих у 

результаті осмилення досвіду людини у виготовленні 

певного матеріального продукту або зміни 

навколишнього середовища, тоді як основою 

технологгій у гуманітарній сфері (соціологія, освіта, 

культура, менеджмент) є гуманітарні знання з 

психології, фізіології людини, суспільствознавства 

тощо. Як приклад, соціально-гуманітарні технології 

Нi-Нume (ті, що змінюють людину (її мислення, 

духовність, мотивацію до дій)) та Нigh-Нume (ті, що 

змінюють свідомість людини [2].  

Технологізація освітніх процесів є комплексним 

способом вирішення проблем забезпечення якісної 

освіти у сучасних соціально-економічних умовах 

розвитку держави і суспільства.  

Важливо, що технологічний підхід у системі освіті 

відкриває нові можливості для концептуального та 

практичного освоєння різних напрямів і аспектів 

освітньої дійсності та дає змогу усвідомити складові 

педагогічної діяльності як: технологічні процеси 

(етапи, процедури, алгоритми); використовувати 

технічні засоби у навчально-виховному процесі; 

запроваджувати сучасні моделі навчання 

(дистанційна освіта); застосовувати новітні форми 
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оцінювання знань учнів (комп’ютерне тестування, 

онлайн опитування) тощо. 

Вчені трактують поняття «педагогічна технологія» 

дещо неоднозначно, що спонукало до осмислення 

наявних дефініцій як одного з ефективних шляхів 

визначення сутності і особливостей технології КОІР 

ЗНЗ.  

Студіювання тлумачень досліджуваного поняття, 

засвідчило, що для розкриття його сутності вчені 

пропонують дефініції, які можна об’єднати за двома 

інтегрованими світоглядними позиціями: система, 

сукупність, спеціальний набір усіх засобів (форм, 

методів, прийомів навчання, виховних методів та 

методів контролю за навчанням учнів), які 

утворюють організаційно-методичний 

інструментарій педагогічного процесу з метою 

реалізації педагогічних цілей: особистісних, 

інструментальних і методологічних (В. Безпалько, 

М. Кларін, A. Кушнір, Б. Лихачов) [3]; системний 

метод створення, використання і визначення процесу 

викладання вчителем та засвоєння знань учнем з 

метою оптимізації форм освіти (врахування 

технічних і людських ресурсів та їх взаємодії) [9]. 

Із наведених визначень можна виокремити такі 

ознаки педагогічної технології: двосторонній 

характер діяльності вчителя та учнів; системність 

прийомів і методів, що застосовуються у 

педагогічному процесі; проектування етапів навчання 

і виховання учнів; комплексне застосування 

дидактичних, технічних, інформаційних засобів 

навчання, контролю успішності учнів та оцінювання 

їхніх навчальних досягнень. Важливим у дослідженні 

технологічних основ оцінювання інноваційного 

розвитку ЗНЗ є розгляд поняття «оцінювання» та 

педагогічних технологій процесу оцінювання. 

Поняття узагальненого змісту: «оцінювання» 
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(assesment) (кількісний вимір, визначення ціни, 

встановлення якості (ступеня, рівня) кого або чого-

небудь) вчені трактують як: формалізований процес, 

результатом якого є кількісна оцінка об’єкта [1]; 

експертиза (експертне оцінювання) – формулювання 

суджень (висловлення думки) про цінності або 

значення будь-кого або чого [4]. 

Сутністю технологій оцінювання учнів ЗНЗ є 

визначення рівня знань, умінь й навичок (навчальних 

досягнень учнів), оскільки традиційна освіта 

орієнтована на формування в учнів предметних 

компетенцій (компетентнісний підхід), певної 

системи знань (когнітивний підхід) та процес їх 

засвоєння учнями і викладання вчителем 

(діяльнісний підхід).  

Функціонально педагогічні технології оцінювання 

сприяють стимулюванню учнів до навчання та 

виконують такі завдання: визначення рівнів знань і 

вмінь учнів; діагностика засвоєння учнями 

програмного матеріалу; відбір здібних дітей за 

результатами навчання; контроль за досягненням 

мети уроку (навчального предмету) тощо. 

Зміни, що відбуваються у сучасній системі освіти, 

спрямовані на забезпечення її якості і доступності, 

спонукають дослідників цих проблем до пошуку 

нових об’єктів оцінювання та підходів до організації і 

проведення цього процесу, оскільки освітня система, 

на усіх її рівнях, має реалізувати стратегічну мету 

держави і суспільства – формування людських 

ресурсів, ґрунтуючись на принципах демократії, 

гуманізму, людиноцентризму та загальнолюдських 

цінностях.  

Об’єктами педагогічного оцінювання наразі є не 

тільки процес навчання і виховання учнів, рівні 

розвитку учня, професійна діяльність вчителя та 

педагогічного колективу, а й школа як соціально-
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педагогічна система у цілому та певні етапи її 

розвитку. 

У статті йдеться про інноваційний розвиток ЗНЗ, 

який характеризується якісними змінами школи як 

освітньої підсистеми на основі спрямованого, 

організованого впровадження інновацій, що потребує 

певних ресурсів (кадрових, матеріальних) та 

забезпечення (науково-методичного, інформаційного, 

технологічного тощо); відбувається за певних умов 

(як процес розвитку будь-якої системи (природничої, 

політичної, соціальної, економічної тощо)) та 

забезпечує перехід школи у інший стан (на вищій 

рівень від адаптивного (традиційна школа) до 

експериментально-апробаційного (базова 

експериментальна школа), до пошуково-

ініціативного (школа є ініціатором інноваційних 

змін) та продуктивного рівня (школа-лабораторія, що 

продукує інновації у системі загальної середньої 

освіти). 

Як будь-який процес, інноваційний розвиток ЗНЗ 

потребує визначення його якості шляхом оцінювання 

усіх компонентів (підсистем і елементів) відкритої 

системи школа (йдеться про комплексне оцінювання 

розвитку загальноосвітнього навчального закладу на 

сучасному етапі – інноваційному).  

Аналіз психолого-педагогічної літератури з 

проблем застосування технологічного підходу в 

гуманітарній сфері; дослідження ключових понять 

«технологія», «педагогічна технологія», 

«оцінювання» та визначення сутності й особливостей 

процесу інноваційного розвитку ЗНЗ дало змогу 

сформулювати поняття технології комплексного 

оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ, яку ми 

розуміємо як поетапне застосування системи методів, 

критеріїв і показників оцінювання кожного рівня 

інноваційного розвитку школи (від адаптивного до 
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продуктивного) та процедур, заходів і методик, що 

визначають реальний стан інноваційного розвитку 

ЗНЗ і можливості його переходу на наступні (вищі) 

рівні та забезпечують прогнозування результатів 

інноваційних змін.  

Структура технології КОІР ЗНЗ включає такі етапи:  

- підготовчий (визначення об’єктів оцінювання та 

підготовка суб’єктів до проведення процесу 

комплексного оцінювання за технологією КОІР ЗНЗ), 

на цьому етапі передбачаємо проведення науково-

методичного семінару для педагогічних колективів 

шкіл (об’єктів процесу оцінювання) та навчальний 

тренінг для суб’єктів процесу оцінювання;  

-  первинне оцінювання (дослідження реального 

стану ЗНЗ та виявлення його рівня інноваційного 

розвитку; оцінювання реальних і прогнозованих умов 

якісної діяльності школи, її інноваційного потенціалу 

та ресурсів для подальшого розвитку);  

- експертне оцінювання (спостереження за 

діяльністю учнів, вчителів, педагогічного колективу, 

адміністрації школи; визначення рівнів їх взаємодії  

та стану освітнього середовища конкретного ЗНЗ);  

- коригувальний (корегування методів і форм 

оцінювання, оскільки у процесі первинного і 

експертного оцінювання може виникнути потреба у 

застосуванні додаткових методів дослідження (або 

зміна послідовності їх застосування, термінів 

дослідження тощо), що зумовлено особливостями 

конкретного навчального закладу);  

- вторинне оцінювання передбачає застосування 

кваліметричної моделі оцінювання ЗНЗ (яка дасть 

змогу через кількісні показники виявити якісний стан 

інноваційного розвитку);  

- аналітичний (порівняльний аналіз (співставлення) 

результатів первинного і вторинного оцінювання з 

результатами експертного оцінювання);  
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- узагальнювальний (формулювання висновків 

оцінювання рівня інноваційного розвитку ЗНЗ); 

-  прогнозувальний (розроблення пропозицій, 

концепції інноваційного розвитку школи, плану дій, 

системи заходів для конкретного ЗНЗ щодо 

подальшого його розвитку). 

Застосування змісту технології КОІР ЗНЗ 

розглядається на трьох рівнях: науковому (теорія 

комплексного оцінювання ЗНЗ; технологія є 

науковою розробкою, що ґрунтується на досягненнях 

педагогічної теорії, педагогічної інноватики та теорії 

оцінювання); формально-описовому (технологія є 

комплексом визначених і обґрунтованих критеріїв, 

методів і показників, які забезпечують досягнення 

очікуваних результатів розвитку школи); 

процесуально-діяльнісному (технологія описує 

методи, процедури, операції та заходи, які 

забезпечують комплексне оцінювання об'єктів і 

суб'єктів інноваційного розвитку ЗНЗ). 

Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок у цьому напрямі. Теоретичне 

дослідження технологічних основ оцінювання 

інноваційного розвитку ЗНЗ (застосування 

технологічного підходу в освітній системі, 

дослідження ключових понять із проблеми 

дослідження та особливостей процесу інноваційного 

розвитку навчальних закладів загальної середньої 

освіти) дало змогу розробити технологію 

комплексного оцінювання інноваційного розвитку 

ЗНЗ; обґрунтувати її структуру та застосування у 

загальноосвітніх школах з метою визначення рівня 

інноваційного розвитку.  

Застосування технології КОІР ЗНЗ забезпечить: 

об’єктивне встановлення рівня інноваційного 

розвитку ЗНЗ (на основі дослідження реального стану 

конкретної школи); виявлення перспектив, 
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можливостей, а також перешкод його  розвитку; 

визначення пріоритетів за різними напрямами 

діяльності навчального закладу з метою створення 

умов для розвитку, навчання і виховання учнів; 

формування інноваційного педагогічного потенціалу 

та системне впровадження освітніх інновацій, що 

сприятиме підвищенню якості освітньої діяльності 

ЗНЗ та його конкурентоспроможності в умовах 

інноваційних змін освітньої системи. 

Перспективним вважаємо дослідження проблеми 

прогнозування результативності інноваційних 

процесів у системі загальної середньої освіти, 

зокрема розроблення технологій для прогнозування 

результатів інноваційної діяльності шкіл на основі 

вивчення позитивних і негативних наслідків 

впроваджених освітніх інновацій. 
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innovative development of a comprehensive educational 

institution were demonstrated. In particularly, the 

implementation of the technological approach in the 

education system was specified; the key research terms 

as well as the peculiarities of the humanitarian and 

productive technologies were analyzed; the structure of 

the technology of the complex assessment of the 

innovative development of a comprehensive educational 

institution was defined. 

Keywords: innovative development of a comprehensive 

school, technological approach in the educational 

system, educational technology, technology of a complex 

assessment of the innovative development of a 

comprehensive educational institution. 

 

Гораш К. В. Технологические основы 

оценивания инновационного развития 

общеобразовательного ученого учреждения 

Аннотация. В статье отражены результаты 

теоретического исследования технологических основ 

оценки инновационного развития 

общеобразовательного учебного заведения. В 

частности обосновано применение технологического 

подхода в системе образования; проанализированы 

ключевые понятия исследования и характерные 

свойства гуманитарных и производственных 

технологий; определена структура технологии 

комплексной оценки инновационного развития 

общеобразовательного учебного заведения. 

Ключевые слова: инновационное развитие 

общеобразовательной школы, технологический поход 

в системе образования, педагогическая технология, 

технология комплексного оценивания инновационного 

развития общеобразовательного учебного 

учреждения.  
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РОЗДІЛ 3 

 

ЗМІСТ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ  

У ВИМІРІ ПАРАДИГМАЛЬНОЇ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

УДК 37.091.12.011.3-051:17.024.4:398 

(Університет Святого Володимира) 

Вовк М. П., 

д-р пед. наук, ст. наук. співробітник 

ІПООД НАПН України, м. Київ 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД ВИКЛАДАЧІВ 

УНІВЕРСИТЕТУ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА У 

КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ  

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) 

 

Анотація. У статті проаналізовано професійний 

(науковий і педагогічний) досвід викладачів 

Університету Святого Володимира другої половини 

ХІХ ст. та окреслено його вплив на розвиток 

теоретичних засад та освітніх традицій української 

фольклористики.  Акцентовано увагу на здобутках 

викладачів-фольклористів у становленні 

фольклористичних напрямів, складових 

фольклористичної підготовки майбутніх філологів 

та істориків у провідному українському класичному 

університеті. 

Ключові слова: фольклористика, викладач-

фольклорист, професійний досвід, Університет 

Святого Володимира, теоретичні засади, освітня 

практика. 

 

Постановка проблеми, її зв'язок з важливими 

завданнями… В умовах глобалізаційних тенденцій 
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професійний досвід викладачів класичних 

університетів на сучасному етапі є вагомим 

чинником збереження традицій підготовки 

висококваліфікованих фахівців, здатних до 

аксіологічно орієнтованої професійної (наукової і 

педагогічної) діяльності. Ці традиції забезпечують 

фундаменталізацію університетської освіти, адже, 

трансформуючись в інноваційному освітньому 

середовищі, вони забезпечують сталий розвиток 

освіти і науки. Фольклористична підготовка у 

сучасних класичних і педагогічних університетах 

України має базуватись на історико-педагогічних 

традиціях вивчення народної словесності, 

сформованих упродовж двох століть (ХІХ – ХХ ст.). 

Ці традиції сформовані у процесі розвитку 

професійного досвіду викладачів-філологів, 

фольклористів, істориків, які здійснювали науковий 

аналіз фольклорних творів, активізували 

збиральницьку роботу, розробляли програми 

авторських курсів фольклористичного спрямування 

тощо. Діяльність викладачів класичних університетів 

України другої половини ХІХ ст. визначила 

фундаментальні засади вивчення народної 

словесності, етнічної культури, що детермінувало 

становлення наукових шкіл української 

фольклористики, а також зумовило становлення 

педагогічного досвіду вивчення усної народної 

творчості в університетських умовах. Теоретико-

методологічні і практичні основи української 

фольклористики були обґрунтовані викладачами 

Університету Святого Володимира. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 

проблеми, виокремлення невирішених її частин. 
Професійний досвід викладачів Університету 

Святого Володимира, які сприяли ґрунтовному 

вивченню, дослідженню народної словесності, не був 
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об’єктом цілісного наукового аналізу. В окремих 

працях фрагментарно оцінюється внесок викладачів-

фольклористів в освітню практику, аналізується їх 

педагогічна майстерність, зміст розроблених ними 

курсів, застосування методів і форм навчальної 

діяльності (М. Сумцов, М. Грушевський, П. Попов, 

С. Сірополко та ін.). Сучасні дослідники 

(М. Дмитренко, А. Чуткий, Я. Гарасим та ін.) 

акцентують увагу на аналізі науково-

фольклористичної спадщини педагогів провідного 

університету у контексті становлення науково-

фольклористичних шкіл. Однак у фольклористичних 

і педагогічних працях професійна (наукова і 

педагогічна) діяльність викладачів-фольклористів 

Університету Святого Володимира другої половини 

ХІХ ст. не досліджувалась з позиції утвердження 

фольклористичних напрямів, традицій освітньої 

практики, становлення системи фольклористичної 

підготовки майбутніх фахівців. 

Формулювання мети статті. Метою статті є 

аналіз професійного (наукового і педагогічного) 

досвіду викладачів Університету Святого 

Володимира другої половини ХІХ ст. та визначити 

його вплив на розвиток теоретичних засад та освітніх 

традицій української фольклористики.   

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів. 
Початково, з 1834 р. ректором Університету Святого 

Володимира, завідувачем кафедри російської 

словесності було призначено доктора філології 

Максимовича Михайла Олександровича (1904 – 

1973), який обґрунтував науково-теоретичні засади 

української фольклористики. Його фольклористична 

діяльність спрямовувалась на вивчення, зібрання, 

стилістичний, ритміко-мелодійний аналіз 

фольклорних текстів, обґрунтування понять «народна 
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словесність», «роди поезії», «естетична діяльність 

душі», «естетичні почуття», «геній і поетична 

творчість». Передмова до укладеного ним збірника 

«Малорусские песни» (1827) вважається «маніфестом 

української фольклористики» (М. Грушевський [2]). 

У передмові до збірника «Украинские народные 

песни» (1834) М. Максимович вперше виклав 

професійну програму збирання пісенних жанрів 

українського фольклору. Вчений-педагог 

досліджував старожитності, історію, літературу, мови 

шляхом порівняльно-зіставного аналізу російської та 

української народної поезії, дослідження 

фольклорних витоків ідейно-проблемного та 

стилістичного вимірів «Слова о полку Ігоревім». У 

викладацькій роботі спрямовував науково-

дослідницьку діяльність майбутніх філологів та 

істориків у галузі народної словесності (більше 60 

осіб) до вивчення історичного епосу, пов’язаного із 

найяскравішими сторінками національного 

визволення, організовував педагогічну практику з 

російської словесності для студентів четвертого 

курсу (вони читали перед своїми товаришами лекції з 

обраної проблеми). Основні праці М. Максимовича 

(збірник «Малорусские песни» (1827), збірник 

«Украинские народные песни» (1834), «Сборник 

украинских песен» (1849), вступна лекція «О 

значении и происходжении человеческого слова» 

(1834). «История древней русской словесности» 

(частина І) (1839), «Песнь о Полку Игореве» 

(переклад) та праця «К объяснению и истории Слова 

о Полку Игореве» та ін.) свідчать про становлення 

професійних засад української фольклористики, 

обґрунтування полікультурного підходу до вивчення 

народної словесності, текстологічного напряму 

української фольклористики, дослідження проблеми 

фольклоризму літератури. Педагогічна дія 
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М. Максимовича через посередництво фольклорного 

слова зумовлювала оволодіння студентами знань про 

фольклор рідного народу у діалозі з культурами 

слов’янських етносів, формування їхньої 

дослідницької культури, наукового світогляду.  

Громадський діяч, поет, драматург, історик, один із 

організаторів Кирило-Мефодіївського братства, 

ад’юнкт-професор російської історії Університету 

Святого Володимира Костомаров Микола Іванович 

(1817 – 1885) наукові пошуки орієнтував на вивчення 

історії України, використовуючи при цьому матеріал 

з народної словесності, який слугував джерелом 

трактування історичних подій. Його праці 

фольклористичної та етнографічної проблематики 

(«Об историческом значении русской народной 

поэзии» (1841), «Слов’янська міфологія» (1847) та 

ін.) є підтвердженням комплексного вивчення 

фольклору слов’янських народів у зв’язку з 

міфологічними уявленнями, застосування 

текстологічного аналізу фольклорних текстів, 

внеском у розвиток джерелознавчого напряму в 

українській фольклористиці. М. Костомаров займався 

збиральницькою діяльністю на Волині, Харківщині. 

Праця «Слов’янська міфологія», що структурно 

складалась з матеріалів прочитаних ним в 

Університеті Святого Володимира лекцій для 

майбутніх філологів й істориків, засвідчує 

обґрунтування принципів міфологічної 

фольклористичної школи, зокрема, підкреслення 

зв’язку історичних подій зі змістом фольклорних 

текстів. Сучасні дослідники науково-педагогічної 

діяльності М. Костомарова характеризують цю 

працю вченого-педагога як зразок застосування 

міфологічного методу, як синтез зв’язку історичного 

матеріалу з фольклорним. На думку Л. Підгорної, у 

цьому полягає значущість «міфологічної парадигми 
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М. Костомарова як нового кроку в історії розвитку 

фольклористичної думки» [4, с. 60]. 

Археолог, історик, член-засновник Московського 

археологічного товариства, член Історичного 

товариства Нестора Літописця, професор кафедри 

слов’янської філології Університету Святого 

Володимира Котляревський Олександр 

Олександрович (1837 – 1881) викладав курси 

слов’янознавчого спрямування, джерелознавчої 

проблематики. У його основних працях («О 

погребальних обычаях языческих славян» (1868), «Об 

обычаях у славян при рождении дитяти до его 

возмужалости» (1879), «Старовина і народність» 

(1861) та ін.) утверджувались принципи української 

та слов’янської міфологічної, культурно-історичної 

фольклористичних шкіл. Як один із теоретиків і 

практичних реалізаторів цих шкіл, що втілювалось у 

змісті авторських курсів і спецкурсів, 

О. Котляревський обґрунтував необхідність 

застосування до аналізу старовини, народної 

словесності порівняльно-історичного методу. Під 

поняттям народності він розумів «вроджену 

властивість народу і результат його історії, підсумок 

усього пережитого. Елементами вродженої 

властивості за часів доісторичної єдності, на його 

думку, була мова, релігія, поезія, вдача й звичаї» 

(М. Дмитренко [3, с. 97]). О. Котляревський 

розглядав народну словесність як чинник 

самобутності літературного процесу, як ознаку 

етнологічних особливостей окремих слов’янських 

народів. Зміст дисциплін, які викладав педагог 

(«Історико-філологічний огляд слов’янських 

племен», «Історія слов’янознавства», «Вступ до 

слов’янських старожитностей», «Огляд слов’янських 

говірок», «Історія болгарської та сербської 

літератур», «Історія польської літератури», «Огляд 
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давньоруської писемності», «Загальне 

слов’янознавство», «Історія та енциклопедія 

слов’янознавства»), підтверджує вихід за межі 

вивчення власне української народної словесності, 

звичаїв, обрядів, традицій, їх порівняння з 

традиційною культурою слов’янських народів.  

З фольклористичною діяльністю Дашкевича 

Миколи Петровича (1852 – 1908), члена-

кореспондента, академіка Петербурзької Академії 

наук, завідувача кафедри всесвітньої 

(західноєвропейської) літератури Університету 

Святого Володимира, голови Історичного товариства 

Нестора Літописця, пов’язано укладання перших 

програм і викладання фольклористичних дисциплін: 

історія давньої народної словесності, історія 

літератур, історія казки, повісті і роману, історія 

епосу, історія європейських літератур. Необхідно 

акцентувати, що на основі принципів порівняльного 

методу М. Дашкевич досліджував західноєвропейські 

літератури середньовіччя, творчість В. Шекспіра, 

Й. Гете, О. Пушкіна, М. Лермонтова, М. Гоголя, 

І. Котляревського, А. Метлинського, цікавився 

методологічними теоріями вчених світового рівня – 

братів Грімм, Т. Бенфея, Т. Куна, В. Гумбольдта та 

ін. М. Дашкевич розробив програму першого 

фольклористичного курсу – «Історія давньої народної 

словесності», зміст якого він структурував на основі 

ретроспективного аналізу історії світової літератури, 

починаючи від народної поезії, акцентував на 

методологічних принципах аналізу літературних 

текстів та зразків народної словесності. У процесі 

викладання курсу «Історія казки, повісті і роману» 

педагог звертав увагу на висвітлення історії прози у 

контексті західноєвропейської літератури, 

застосовував порівняльний текстологічний аналіз 

зразків народної словесності, авторських творів.  
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М. Дашкевич спонукав до науково-порівняльних 

студій студентів-філологів, істориків у галузі 

народної словесності у процесі проведення 

семінарських, практичних занять, у самостійній 

науково-дослідницькій роботі. Як науковець здійснив 

вагомий внесок в обґрунтування теоретико-

методологічних засад культурно-історичної школи, 

зокрема, у розробку теорії самозародження сюжетів. 

Позалекційна робота зі студентами передбачала 

консультаційні години, практичні заняття 

(романський та германський семінарії), рецензування 

написаних студентами робіт. Теоретико-

методологічні положення М. Дашкевича, його 

педагогічний досвід реалізовані у наукових працях: 

статтях про творчість В. Шекспіра, Й.-В. Ґете, 

Ф. Шіллера, Дж. Байрона та ін.; «О. Пушкін у ряду 

великих поетів нового часу» (1900), «Отзыв о 

сочинении Г. Петрова «Очерки истории украинской 

литературы ХІХ ст.» (1888), «Малоруська та інші 

бурлескні (жартівливі) «Енеїди» (1898), «Олексій 

Попович і дума про бурю на Чорному морі», 

«Несколько следов общения южной Руси с 

югославянами» та ін. 

Член «гуртка любителів народної словесності» при 

Харківському університеті у 1830 – 1840-х рр., поет, 

доктор слов’яно-руської філології, ад’юнкт-

професора кафедри російської словесності 

Харківського університету, екстраординарний, 

ординарний професор кафедри російської 

словесності Університету Святого Володимира 

Метлинський Амвросій Лук'янович (1814 – 1870) 

був наділений високим рівнем педагогічної 

майстерності, залучаючи студентів у середовище 

«живого» фольклорного слова (запрошував 

бандуристів, організовував літературні вечори, 

дискусії тощо). Авторитет А. Метлинського серед 
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студентства був надзвичайно вагомим, що пов’язано 

з талановитим наставництвом у напрямі дослідження 

народної пісенності, у спонуканні до збиральницької 

роботи. Учений-педагог проводив практичні заняття 

з літературознавчих, мовознавчих дисциплін, на яких 

часто вводив елементи текстологічного аналізу 

літературних творів, керував вибором теми 

дослідження, підбором літератури, знайомив 

студентів з найкращими зразками російської та 

української словесності. А. Метлинський розробив 

спектр тем для наукових досліджень студентів: їх 

проблематика охоплювала давню і нову літературу, 

народну словесність, обрядовість, мову. Дослідницькі 

зацікавлення майбутніх учителів-істориків та 

філологів він спрямовував на вивчення народної 

словесності українців, окремих регіонів України та 

слов’янських народів, зокрема, білорусів. Один із 

перших А. Метлинський розробив системну 

методику записування, упорядкування. фольклорних 

творів, яка використовувалась у процесі підготовки 

майбутніх філологів та істориків, підготував 

інструкцію до колективної «Программы для 

этнографического описания губерний Киевского 

ученого округа». Це була перша програма в історії 

української фольклористики та етнографії, яка 

«відбивала тодішнє розуміння принципових засад 

етнографії як науки, яке існувало серед вчених 

Київського університету, і характеризувала рівень 

розвитку етнографічних знань на Україні взагалі»  

(В. Горленко [1]). Ідеї вченого-педагога 

реалізувались у працях: «Думки и песни А. Могили» 

(1839), «Памятники для истории языка и словесности 

южно-русской» (1840), «Речь об истинном значении 

поэзии» (1843), «Народные южно-русские песни» 

(1854) та ін.  
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Упродовж другої половини ХІХ ст. в Університеті 

Святого Володимира сформувалась плеяда 

викладачів-філологів та істориків, результати 

науково-дослідницької та викладацької діяльності 

яких доводять, що зацікавлення естетикою, 

образністю, смисловими конотаціями фольклорного 

слова впливало на оновлення змісту філологічних та 

історичних дисциплін, сприяло утвердженню 

контекстного підходу до вивчення народної 

словесності. Так, доктор російської словесності, 

екстраординарний професор російської словесності 

Петро Володимирович Володимиров (1854 – 1902) 

особливого значення надавав дослідженню 

історичного розвитку народної поезії, її зв’язку з 

давньоруською літературою, вивченню 

дохристиянського періоду життя східних слов'ян на 

основі переказів, мовних явищ та народної поезії. 

Приват-доцент російської словесності, професор, 

академік Російської Академії наук, фольклорист, 

історик літератури, дійсний член Історичного 

товариства Нестора Літописця Іван Миколайович 

Жданов (1846 – 1901) викладав курси історії 

давньоруської словесності, історії російської 

літератури XVIII ст., а також спецкурси про творчість 

М. Карамзіна та А. Жуковського. Педагог вперше 

порушив проблему впровадження у зміст 

філологічних дисциплін зразків народної словесності 

Київської Русі.  

Доктор слов’яноруської філології, ординарний 

професор кафедри російської словесності, який 

тривалий час обіймав посаду декана історико-

філологічного факультету Університету Святого 

Володимира, Олександр Іванович Селін (1816 – 

1877) упродовж 32 років викладав історію російської 

літератури та російську мову. Йому належить 

першість у впровадженні матеріалів билинного епосу 
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у зміст літературознавчих та лінгвістичних дисциплін 

у підготовці майбутніх філологів й істориків.  

Серед університетської педагогічної громадськості 

відзначились національно свідомі викладачі, які 

вирізнялись особливою здатністю згуртування біля 

себе вдумливих, ціннісно зорієнтованих на вивчення 

та дослідження національної культури, історії, мови, 

народної словесності, мистецтва студентів. 

Викладачем, який вирізнявся національно свідомою 

світоглядною позицією, був Володимир 

Боніфатійович Антонович (1834 – 1908) – 

український історик, археолог, етнограф, член-

кореспондент Російської АН, з 1878 р. професор 

Університету Святого Володимира, співорганізатор 

«Київської Громади», член Історичного товариства 

Нестора Літописця, член Одеського товариства 

історії і старожитностей. З ініціативи В. Антоновича 

у 1861 р. була створена «Київська Громада», навколо 

якої зосередилось більше двохсот національно 

свідомих студентів. В. Антонович, учень 

М. Максимовича (був його науковим керівником), 

цікавився етнографією, народною словесністю, яку 

вивчав у контексті історичної наукової 

проблематики. Його праці («Дослідження про 

козацтво...» (1863), «Про гайдамаччину» (1876) та ін.) 

засвідчують комплексний аналіз історичних процесів 

в Україні, при цьому народна словесність слугувала 

важливою джерельною основою, що сприяло 

обґрунтуванню української національної ідеї. Через 

зміст власних викладів, через залучення майбутніх 

фахівців до науково-дослідницької роботи, через 

організацію у своїй оселі освітнього простору, де 

молоді люди студіювали фундаментальні праці з 

історії, археології, джерелознавства, етнографії, 

народної словесності, відбувалось формування 

національно свідомої української еліти – майбутніх 
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учителів, науковців, громадських діячів. В історію 

університетської освіти В. Антонович увійшов як 

засновник «київської» історичної школи, 

послідовниками якої були його студенти, у 

майбутньому відомі історики-педагоги, громадські 

діячі: М. Грушевський, Д. Багалій, М. Довнар-

Запольський та ін. 

Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок з напряму… Отже, наукова і педагогічна 

діяльність викладачів Університету Святого 

Володимира другої половини ХІХ ст. сприяла 

утвердженню професійних засад вивчення народної 

словесності. Основними досягненнями викладачів у 

розробці теорії вивчення фольклористики визначено: 

застосування контекстного підходу до аналізу 

народної пісенності у зв’язку з історією, міфологією, 

мовою; здійснення текстологічної інтерпретації 

фольклорних зразків; дослідження народної 

словесності у контексті міфологічної, культурно-

історичної і психологічної шкіл; аналіз 

«відфольклорної» основи літературних творів; 

розробка програм фольклористичних дисциплін з  

урахуванням методологічного інструментарію 

європейських, слов’янських фольклористичних і 

етнографічних шкіл. Професійний досвід викладачів 

Університету Святого Володимира заклав основи 

розвитку української фольклористики у перші 

десятиліття ХХ ст., що ознаменувались тенденціями 

професіоналізації та інституалізації у 

фольклористичному науково-освітньому середовищі. 

Перспективою подальших наукових пошуків є аналіз 

наукових шкіл викладачів-фольклористів, їх внеску у 

розвиток української і слов’янської філології, у 

становлення гуманітарних, філологічних освітніх 

напрямів.  

 



212 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Горленко В. Ф. Нариси з історії української 

етнографії та російсько-українських етнографічних 
зв’язків / Володимир Федорович Горленко. – К.: 
Наук. думка, 1964. – 248 с. 

2. Грушевський М. С. Історія української 
літератури: в 6 т. 9 кн. – Т. 1. / [упоряд. 
В. В. Яременко; авт. передм. П. П. Кононенко; прим. 
Л. Ф. Дунаєвської]. – К.: Либідь, 1993. – 392 с. 
(«Літературні пам’ятки України»). 

3. Дмитренко М. К. Українська фольклористика 
другої половини ХІХ століття: школи, постаті, 
проблеми / Микола Костянтинович Дмитренко; Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М.Т. Рильського НАН України. – К.: Сталь, 2004. 
– 384 с. 

4. Підгорна Л. М. Фольклористичні концепції 
Миколи Костомарова: тексти лекцій / Л.М. Підгорна. 
– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 72 с.  

 

REFERENCES 
1. Gorlenko V. F. Nary`sy` z istoriyi ukrayins`koyi 

etnografiyi ta rosijs`ko-ukrayins`ky`x etnografichny`x 
zv'yazkiv / Volody`my`r Fedorovy`ch Gorlenko. – K.: 
Nauk. dumka, 1964. – 248 s. 

2. Grushevs`ky`j M. S. Istoriya ukrayins`koyi 
literatury`: v 6 t. 9 kn. – T. 1. / [uporyad. V. V. 
Yaremenko; avt. peredm. P.P. Kononenko; pry`m. L.F. 
Dunayevs`koyi]. – K.: Ly`bid`, 1993. – 392 s. 
(«Literaturni pam'yatky` Ukrayiny`»). 

3. Dmy`trenko M. K. Ukrayins`ka fol`klory`sty`ka 
drugoyi polovy`ny` XIX stolittya: shkoly`, postati, 
problemy` / My`kola Kostyanty`novy`ch Dmy`trenko; 
In-t my`stecztvoznavstva, fol`klory`sty`ky` ta etnologiyi 
im. M.T. Ry`l`s`kogo NAN Ukrayiny`. – K.: Stal`, 2004. 
– 384 s. 

4. Pidgorna L. M. Fol`klory`sty`chni koncepciyi 
My`koly` Kostomarova: teksty` lekcij / L.M. Pidgorna. – 
L`viv: LNU imeni Ivana Franka, 2008. – 72 s. 



213 

 

Vovk M. Р. Work experience of teachers of 
University of Sainted Volodymyr is in context of 
development of ukrainian specialist in folklore 
(second half of ХІХ item) 

Annotation. In the article work (scientific and 
pedagogical) experience of teachers of University of 
Sainted Volodymyr is analysed the second half of ХІХ 
item and outlined his influence on development of 
theoretical principles and educational traditions of the 
Ukrainian specialist in folklore. Attention is accented on 
achievements of teachers-specialists in folklore in 
becoming of directions of specialist in folk-lore, 
constituents of preparation of specialist in folklore of 
future philologists and historians, in the leading 
Ukrainian classic university.  

Keywords: specialist in folklore, teacher-specialist in 
folklore, work experience, University of Sainted 
Volodymyr, theoretical principles, educational practice. 

 
Вовк М. П. Профессиональный опыт 

преподавателей университета святого владимира 
в контексте развития украинской 
фольклористики (вторая половина ХІХ в.) 

Аннотация. В статье проанализирован 
профессиональный (научный и педагогический) опыт 
преподавателей Университета Святого Владимира 
второй половины ХІХ ст. и очерчено его влияние на 
развитие теории и образовательных традиций 
украинской фольклористики. Акцентировано 
внимание на достижениях преподавателей-
фольклористов в становлении направлений 
фольклористики, составляющих подготовки 
фольклориста будущих филологов и историков в 
ведущем украинском классическом университете. 

Ключевые слова: фольклористика, преподаватель-
фольклорист, профессиональный опыт, 
Университет Святого Владимира, теоретические 
основы, образовательная практика. 
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ЗНАНИЙ ИСТОРИИ ИСКУССТВ 

 

Анотація. Статтю присвячено аналізу 

взаємозв’язку теорії та історії мистецтва з його 

практичним використанням на прикладі виставкової 

діяльності галереї Глобус. Автором розкрито 

значущість знань із мистецтвознавства для 

професійної діяльності галериста. Розглянуто 

основні тенденції та напрямки виникнення і розвитку 

науки мистецтвознавства, яка поєднує теорію та 

історію мистецтва, художню критику, а також 

прикладне мистецтвознавство. Запропоновано 

визначення нового явища – прикладного 

мистецтвознавства, що, на нашу думку, є складовою 

традиційної історії мистецтв. Пояснено 

необхідність створення нового напряму 

мистецтвознавчої науки, описано його функції, 

визначено роль та місце, окреслено перспективи 

розвитку та вдосконалення. Досліджено різні види 

прикладного мистецтвознавства та наведено 

приклади практичного їх застосування. 

Охарактеризовано професію практикуючого 

мистецтвознавеця. 

Ключові слова: мистецтво, прикладне 

мистецтвознавство, галерея, мистецтвознавець, 

художня культура, виставки, живопис, практика.  
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Постановка проблемы в общей форме и ее связь с 

важными научными, практическими заданиями. 

Естественное развитие культуры и искусства на 

современном этапе существования цивилизации 

привело к возникновению нового направления в 

искусствоведении – прикладного искусствоведения, 

актуализировало значимость профессии 

искусствоведа как специалиста, способного 

профессионально оценить искусство. Искусствовед 

изучает художественную культуру, виды искусств, 

закономерности их развития, вопросы формы и 

содержания художественных произведений, 

взаимосвязи культуры и общества. 

Анализ исследований и публикаций, в которых 

начато исследование проблемы, выделение 

нераскрытых составляющих... Проблемы изучения 

теории и истории искусства как отдельной науки 

впервые возникли еще в времена античности. В 

частности, Платон и Аристотель предприняли 

попытку создать теорию искусств. Плиний Старший 

создал трактат, Витрувий – практическое руко-

водство по античному искусству, а Павсаний и 

Филострат – описали художественные памятники. 

Художники, достигшие профессиональных высот, 

изучали теорию искусства, чтобы 

совершенствоваться самим и облегчить путь к 

вершинам мастерства последующим поколениям. 

Они накапливали, систематизировали знания и 

описывали их, являясь неосознанными 

первопроходцами искусствоведения.  

В эпоху Возрождения особенную роль в 

становлении этой науки сыграла работа Джорджо 

Вазари – «Жизнеописания наиболее знаменитых 

живописцев, ваятелей и зодчих». Со временем, 

системное изучение произведений искусства привело 

к возникновению самостоятельного направления в 
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науке. Одним из первых трудов об искусстве 

считается «История искусства древнего мира» 

И. Винкельмана.  

Ценный вклад в развитие науки внесли 

западноевропейские просветители XVIII в. Дени 

Дидро, Г. Є. Лессинг и другие. 

В XIX-XX вв. искусствоведение получило широкое 

развитие, как в любой науке в ней начали возникать 

направления и школы, появилась полемика, стали 

вырабатываться общепризнанные постулаты, 

ставшие осново полагающими законами новой 

отрасли гуманитарного знания. Фундаментальные 

исследования в области искусствоведения были 

выполнены Вильгельмом Любке, Антоном Шприн-

глером, Карлом Верманом (Германия), Эженом 

Виолле-ле-Дюком, Гастоном Масперо (Франция), 

Якобом Буркхардтом (Швейцария). Важные труды: 

Г. Вѐльфлина «Основные понятия истории искусств», 

Б. Виппера «Введение в историческое изучение 

искусства», М. А. Сапарова «Размышление о 

структуре художественного произведения». 

Разработка теории искусствоведения проводится по 

таким тематическим аспектам: история и 

методология науки (Т. Кун, Т. X. Керимов, 

Б. И. Пружинин, В. С. Степин, П. П. Гайденко, 

В. А. Канке, Л. М. Косарева), особенности 

методологии гуманитарных наук (В. И. Красикова, 

М. С. Каган, В. Л. Махлин, О. В. Вышегородцева, 

Р. А. Счастливцев); отдельные вопросы развития 

исторической науки представлены в работах 

О. В. Вышегородцевой, Р. А. Счастливцева, 

К. В. Хвостовой, В. К. Финна, В. М. Межуева, 

Б. Кроче, Г. Любе, Р. Арон, Р. Дж. Коллингвуд). 

Во многом заново освещена история искусства 

античности, особенно Северного Причерноморья 

(В. Д. Блаватский, О. Ф. Вальдгауер, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D0%BB%D0%B5-%D0%94%D1%8E%D0%BA,_%D0%AD%D0%B6%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D0%BB%D0%B5-%D0%94%D1%8E%D0%BA,_%D0%AD%D0%B6%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
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М. И. Максимова), история русского, украинского, 

белорусского искусства средних веков 

(М. В. Алпатов, Ю. С. Асеев, Г. К. Вагнер, 

Н. Н. Воронин, М. А. Ильин, М. К. Каргер, 

Е. Д. Квитницкая, В. Н. Лазарев, П. Н. Максимов, 

Б. А. Рыбаков, Н. П. Сычѐв, В. А. Чантурия) и нового 

времени (Э. Н. Ацаркина, А. В. Бунин, Г. Г. Гримм, 

Н. Н. Коваленская, П. Е. Корнилов, А. К. Лебедев, 

О. А. Лясковская, В. И. Пилявский, А. Н. Савинов, 

А. А. Фѐдоров-Давыдов), искусство прибалтийских 

республик (Б. М. Бернштейн, В. Я. Вага, 

Ю. М. Васильев, Р. В. Лаце, Ю. М. Юргинис).  

В конце XX века усилился интерес к теоретическим 

изысканиям Джорджо Вазари. Показательно, в этом 

отношении, исследование О. Б. Дубовой «Мимесис и 

пойэсис. Античная концепция «подражания»  и 

зарождение европейской теории художественного 

творчества», в котором автор часто аппелирует к 

идеям известного флорентийского художника, 

теоретика-искусства, архитектора и гениального 

ученого.  

Однако исследователи не уделили должного 

внимания практическому исспользованию 

искусствоведения. Должно было пройти время, 

чтобы накопились культурные события, появилось 

достаточное колличество практиков, назрела 

насущная необходимость систематизации 

практических знаний, достижений и ошибок для 

зарождения нового направления в науке, 

путеводителя для последующих гуманитариев. 

Целью статьи является всестороннее 

исследование практического применения знаний 

теории и истории искусства, требующего 

конкретного и нового определения, как 

самостоятельного направления, являющегося 

неотъемлемой частью науки искусствоведения.  
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Изложение основного материала с полным 

обоснованием полученных результатов... Элементы 

искусства зародились в древности, но долгое время, 

искусствоведение, как наука, не выделялась из 

философии, богословия и истории. Художественная, 

духовная культура существовала в тесном единстве с 

материальной, образуя первобытный синкретичес-

кий, т. е. единый, культурный комплекс, который 

лишь спустя столетия разделился на самостоятельные 

сферы культуры: религию, искусство (во всем 

разнообразии его форм), науку [3, с. 104-107]. 

В средневековой и феодальной Руси большое 

распространение получило руководство по 

художественной практике. В трактатах XVI-XVII 

веков содержатся черты искусствоведения, труды 

сочетают в себе биографии с исследованиями. К 

числу основоположников искусствоведения 

относится Иофхим Винкельманн, который в середине 

XVIII века опубликовал труд об античном искусстве, 

как закономерном процессе. К середине XIX века 

появляются основания говорить об 

искусствоведении, как о комплексной науке, 

включающей в себя теорию искусств, историю 

искусств и художественную критику.  

Искусствоведение – относительно, молодая наука, 

которая еще находится в состоянии формирования и 

не исследует, пока, перспективу своего развития, не 

имеет планирования, она не исследует даже свое 

развитие в настоящем времени. Прикладное, 

практическое искусствоведение «работает сегодня, в 

настоящем времени, являясь свидетелем и 

действующим лицом в процессе создания тела 

искусства, учавствует в формировании и изысканиях 

новых форм, направлений и содержания», т. е. в 

динамичной среде, само, становясь предметом 

изучения. Поэтому место искусствоведения на 
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переднем плане, среди стихий эмоций, противно-

речий, финансовых проблем, среди живущих 

художников, весьма сложных творческих личностей.  

Это профессия, требующая полной отдачи всех 

психофизических сил, всего времени и, по большому 

счету, она для фанатиков своего дела. 

Автор является ведущим искусствоведом галереи 

живописи «Глобус» и имеет возможность, 

непосредственно, заниматься практическим 

искусствоведением и использовать галерею, как 

научную базу, а ее заключения и исследования 

основываются на многолетней практической работе.  

Как известно, теория нуждается в практическом 

подтверждении, а практика развивается хаотично без 

теории. Традиционно искусствоведение изучает 

явления и предметы искусства пришлого времени. 

Но, не менее увлекательно и ценно проводить 

исследования в режиме реального времени, изучать 

создание современной эпохи искусства. Автор 

статьи, имея регулярное общение с художниками и 

посетителями галереи из разных стран, в том числе и 

весьма искушенными (коллекционеры, музейные 

работники, искусствоведы), получает обратный 

сигнал и оценку своих экспериментов в ежедневной 

работе: монтаж экспозиции (создавая отдельные 

композиции, которые гармонично дополняют друг 

друга), подборка живописи, эффектности различных 

комбинаций расположения выставочных стендов, 

воздействия содержания композиций, света и цвета 

на психосомотическое состояние людей.  

 – комплекс научных дисциплин, 

изучающих искусство (преимущественно 

изобразительное) и художественную культуру 

общества в целом, отдельные виды искусства и их 

отношение к действительности, совокупность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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вопросов формы и содержания художественных 

произведений.  

В самом распространенном значении, 

искусствоведение – это наука о пластических, или 

пространственных, искусствах: архитектура, 

живопись, скульптура, графика и декоративно-

прикладное искусство. Искусствоведение – 

культурологическая наука, главным предметом 

котрой является изучение тенденций развития видов 

и жанров искусства, произведений прошлого и 

настоящего [9: 10-11].  

Искусствоведение включает в себя: теорию и 

историю искусства, художественную критику, 

которые тесно взаимодействуя друг с другом, в 

процессе эволюции, повлияли на появление 

прикладного искусствоведения как отдельной науки, 

имеющей конкретные функции и задачи [16: 239-

245]. 

Прикладное искусствоведение – это применение на 

практике знаний, накопленных веками 

исследователями культуры и искусства, 

каждодневный сбор научной информации, 

непосредственное участие в процессах формирования 

и создания новейшего искусства, ведение 

повседневной летописи для последующей научной 

обработки. 

Функции прикладного искусствоведения: 

воспитание широкого зрителя культуре восприятия, 

просвещеническая деятельность, изучение 

возможностей отдельных авторов, корректное 

направление их труда в сферу наибольших их 

способностей, проектирование, разработка 

произведений искусства своебразный культурный 

инженеринг, галерейное дело, исследование 

тенденций формирования новых направлений и 

ошибочных, ложных, неестественных, надуманных 

http://www.alexandrgolovin.ru/?item=ed43c6f5-27f5-4aaa-b092-49fd90b47d14&termin=e513b3ef-c95f-42ff-88d7-c91c9f3f946e
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течений, фиксация-летопись событий, происходящих 

в мире искусства, в виде журналисткой практики. 

Таким образом, прикладное искусствоведение 

является повседневной, живой, динамичной 

увлекательной работой для фанатиков своего дела. 

Прикладное искусствоведение – это направление, 

которое есть составной частью традиционной 

истории искусств, существенно ее дополняет, а 

объектом изучения, является практика, которая 

включает в себя такие виды: выставочная 

деятельность, организация экспозиции (подбор 

экспонатов, развеска – картина из картин), подбор 

коллекций, искусствовед на таможне, оценка 

живописи, аукционная деятельность, галерейное 

дело, подбор живописи и предметов декаративно-

прикладного искусства, дизайнерское оформление 

интерьеров [6, с. 4-7], изучение первоисточников, 

систематизация произведений отдельных мастеров, 

различных школ и направлений; предоставление 

заключения о необходимости реставрации той или 

иной работы; установка авторства спорной работы, 

подлинности вещи, ее стоимости; открытие новых 

имен художников. 

Изучение искусства требует тщательного 

исследования накопленных событий культурной 

истории, вещественных артифактов, их описание и 

определение в целях дальнейшего научного анализа. 

Сбор, всей этой информации и первичная ее 

обработка – одна из главных функций прикладного 

искусствоведения.  

За тысячелетия своего существования 

изобразительное искусство накопило богатейший 

планетарный ресурс и неискушенному человеку 

сложно ориентироваться в таком океане 

разнообразия.  
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Весь этот культурный космос изучает 

искусствоведение, составляя маршрутные карты и 

рекомендации, чтобы человек смог ориентироваться 

в этом мире прекрасного. Жители этого мира – 

искусствоведы, как гиды, призваны указывать 

верный путь. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований... Содержание этой статьи дает 

определение прикладного искусствоведения как 

составляющей общей науки искусствоведение, и 

описывает ее функции и задачи. Раскрывает 

насущную проблему этой гуманитарной науки – 

отсутствие точных общепризнанных определений. 

Искусствоведение, как любая другая наука, находясь 

в постоянной динамике развития, нуждается в 

точности. Логическим продолжением такого 

развития, с моей точки зрения, должен наступить 

период самоосмысления и самоупорядочения. Чтобы 

сохранить искусствоведение как науку, необходима 

широкая дискуссия о базовых определениях ее 

составляющих. Засилье эрзац культуры и 

лжеискусства у международного сообщества давно 

вызывает справедливые нарекания в сторону 

искусствоведов. Возникла необходимость в 

убедительных ориентирах, своеобразных тестах 

измерения художественной ценности. Последнее 

утверждение невообразимо сложно в исполнении и 

требует многолетнего труда всех служителей 

изобразительного искусства во всем мире. Плохо, что 

противниками «наведения порядка в головах» будут 

наши коллеги, которые из постыдной корысти 

лоббируют фальшивое искусство и их устраивает 

туман и беспорядок. Именно такое отношение может 

привести к девальвации искусствоведения, а 

возможно, даже, к упрощению его до уровня одного 

из разделов культурологии.  
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Логическим продолжением, этого труда, должны 

стать углубляющие эту тему работы, основанные на 

объемном практическом опыте. 
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Boyko O. V. What is applied art history or the 

practical use of the art history knowledge? 

Annotation. The article analyzes the relationship 

between theory and history of art with its practical 

application taking as an example the gallery «Globus»  

and the need of knowledge in professional work of art 

gallery owner. Also the attention is paid on the main 

trends and genesis and development of the science of art, 

which includes theory and art history, art criticism, art 

and crafts history. The article describes a new 

phenomenon of the applied art history. There is also 

explained the need for the introduction of this additional 

term at the science of arts, described the functions and 

tasks of this phenomenon, defined its role and place in 

the modern world, as well as the perspectives of 

development and improvement. There are listed various 

types of applied art history and showed some examples of 

their practical application. The article contains quick 

review of the profession of the practicing art historian. 

Keywords: art, applied art history, gallery, art 

historian, art culture, exhibitions, painting, practice. 



227 

 

Бойко О. В. Что такое прикладное 

искусствоведение или практическое применение 

знаний истории искусств.  

Аннотация. В статье проведен анализ взаимосвязи 

теории и истории искусства с его практическим 

применением на примере деятельности галереи 

«Глобус», а также необходимость знаний 

искусствоведения в профессиональной деятельности 

галериста. Рассмотрены основные тенденции и 

направления возникновения и развития науки 

искусствоведения, которая включает в себя теорию 

и историю искусства, художественную критику, а 

также прикладное искусствоведение. Дается 

определение новому явлению – прикладное 

искусствоведение. Объяснена необходимость 

введения этого дополнительного термина, в 

искусствоведческой науке, описаны функции и задачи 

этого явления, определены его роль и место в 

современном мире, обозначены перспективы 

развития и совершенствования. Перечислены 

различные виды прикладного искусствоведения, 

приведены примеры практического их применения. 

Рассмотрена профессия – практикующий 

искусствовед.  

Ключевые слова: искусство, прикладное 

искусствоведение, галерея, искусствовед, 

художественная культура, выставки, живопись, 

практика. 
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САЛЬВАДОР ДАЛІ – САМОБУТНІЙ 

СТЕРЕОХУДОЖНИК ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Анотація. У статті висвітлено результати 

осмислення стереокартин Сальвадора Далі як 

приклад окремого виду мистецтва – 

стереоживопису. Висвітлено внесок майстра в 

становлення вказаного виду живопису на основі 

історіобіографічного підходу до осмислення 

творчості митця. Розкрито своєрідність стилю 

майстра і проаналізовано стилістичні особливості 

художньої мови стереокартин.  
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бінокулярний зір, фотографія, стереофотографія. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими, практичними 

завданнями… Незважаючи на загальновизнане 

розуміння індивідуальної сутності Сальвадора Далі 

як ексцентричного художника та генія сюрреалізму, 

питання щодо вивчення стереокартин є 

малодослідженим. Недооціненість стереоскопії 

пояснюється зменшенням зацікавленості широкої 

аудиторії до стереоскопічних зображень у попередні 

десятиліття, у зв'язку з недостатнім на той час 

розвитком технологій та витратами на виробництво, 

особливо в країнах з несприятливою економічною 

ситуацією. Так, дехто досі вважає стереоскопію лише 

забавкою, інструментом для реклами та підвищення 

продажу товарів, який не несе в собі ніякої естетики і 
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не є «справжнім» мистецтвом. З огляду на це, 

принаймні в межах нашої країни, продовжують 

поширюватися кітчеві, неякісні, «китайські» 

стереокартинки, стереокалендарики та інші продукти 

такого плану від підприємливих умільців.  

Споживацьке ставлення до стереоскопічних творів 

склалося через недостатність висвітлення інформації 

про стереоскопію як вид мистецтва та факт наявності, 

дійсно, естетичних художніх стереоскопічних робіт. 

Разом із тим, не приділяючи достатньої уваги 

стереокартинам, ми пропускаємо важливий момент в 

історії розвитку мистецтва: початок переходу 

мистецтва від двовимірності та її імітацій до 

тривимірності, від обмеженого монокулярного зору 

до природнього бінокулярного, а майбутніх митців 

цього напряму прирікаємо навчатися чого-небудь та 

як-небудь з Інтернету, залишаючи стереоскопію в 

Україні на невиправдано низькому рівні [5].  

Одержані студентами знання про внесок Сальвадора 

Далі у розвиток стереоживопису можуть успішно 

використовувавтися в процесах курсового і 

дипломного проектування особливо 

мистецтвознавчого, науково-дослідного характеру, а 

також, у створенні та розробці об’єктів дизайну з 

використанням стереозображень. Актуальність і 

практичне значення означених проблем зумовили 

вибір об'єкта і мети дослідження, результати якого 

висвітлено у статті. 

Аналіз досліджень, в яких започатковано 

розв’язання проблеми, виокремлення 

невисвітлених питань... Бажання відтворення 

трьохвимірної реальності хвилювала розум 

художників починаючи з Дієго Веласкеса (1599-1660) 

[4, c. 100-105]. В свою чергу, відомі праці в напрямку 

аналітичного кубізму Пабло Пікассо [4, c. 374-379], в 

яких митець намагався «приборкати» ці три виміри. 
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Герар Доу, учень Рембрандта ван Рейгема, написав 

шість стереоскопічних картин, деякі з них наявні в 

музеях Лувра та Дрездена [6]. З 1970 року Сальвадор 

Далі (1904-1989) почав створювати стереоскопічні 

картини, зокрема: «... портрет Гали зі спини ...» (1972 

р.), «Нога Гали» (1973 р.) [4, 164-169] та ін.  

На сьогодні, існує низка зарубіжних досліджень 

присвячених творчості Сальвадора Далі (Марко Ді 

Капоа, Мішель Нюрідсані, С. С. Пирожник, 

Н. Харріс, А. І. Рогожин ті ін.) [3; 6; 7]. В більшості з 

них лише поверхово згадуються стереокартини, 

проте, широкого мистецтвознавчого аналізу цих 

робіт виявлено не було. Також, поза увагою 

науковців, залишаються стереокартини Далі в 

контексті творчого внеску майстра в розвиток 

живопису. 

Формулювання мети статті: висвітлити внесок 

Сальвадора Далі в розвиток стереоживопису для 

подальшого використання матеріалів у професійній 

підготовці майбутніх фахівців із дизайну. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів… 
Для усвідомлення основних концепцій і стратегій 

творчості майстра, варто коротко означити життєві 

чинники, що вплинули на подальше становлення 

особистості та творчої діяльності.з історичних 

джерел відомо, що Сальвадор Феліпе Хасінто Фарес 

Далі-і-Доменек народився в родині нотаріуса 

Сальвадора Далі-і-Кусі і його дружини Феліпи 

Доменек 11 травня 1904 року в місті Фігерас, що в 

Каталонії, на північному сході Іспанії [8, c. 5-8]. 

У жовтні 1921 р. Сальвадор Далі вступив до 

Королівської Академії витончених мистецтв Сан-

Фернандо в Мадриді. Паралельно юнак відвідував 

заняття у вільній академії Х. Моізеса, вивчаючи 

прийоми реалістичного живопису. А вже в листопаді 
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1925 р. в галереї Дальмау відбулась його перша 

персональна виставка. В 1925 р. на виставці в 

Барселоні П. Пікассо проявив інтерес до картин Далі 

[8]. На подальшу творчість молодого художника мала 

сильний вплив зустріч із П. Пікассо.  

У період переходу від кубізму до сюрреалізму Далі 

проголосив нові ідеї в низці статей, що були 

опубліковані в каталонських авангардистських 

журналах. Він вперше сформулював ідеї, що 

визначили його як одного з самих самобутніх 

художників ХХ століття. Статті викликали бурхливі 

суперечки в каталонському художньому середовищі 

[8].  

Як і всі відомі майстри ХХ ст. Далі був надзвичайно 

різнобічним: окрім живопису і графіки, в сфері його 

інтересів знаходились кінематограф, театр, поезія, 

література, виготовлення об'єктів і оформлення 

журналів мод. Розквіт мистецтва Сальвадора Далі 

припав на 1930 роки. Він встигав одночасно 

організовувати численні виставки, писати книги і 

статті, давати інтерв'ю, як і раніше, жадібно вивчати 

всі нові тенденції і асимілювати чужі ідеї живлячи 

ними свою безмежну фантазію. 

Далі обґрунтував власний метод сюрреалізму – 

параноїко-критичний, заснований на «іраціональному 

незнанні». Завдяки реалізації і поширення новітнього 

методу сюрреалізм зумовив виникнення 

образотворчої форми ірраціональної підсвідомості. 

Після того, як його воскову статую було 

встановлено в музеї Грьовен, поряд зі статуєю 

Франсуази Саган, у травні 1979 року Сальвадора Далі 

прийняли до Французької академії витончених 

мистецтв. На той час його прозвали «божественним 

Далі», а наразі вважають «безсмертним». Практично 

всі провідні телекомпанії світу оповідали про подію. 

Вчені не могли пригадати «подібної товкотнечі під 
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склепінням академічного «Купола», який майже 

брали штурмом у той день, коли там вкотре 

вшановували наверненого колегу. Розпорядники, що 

збилися з ніг, натовпи фотографів, давка, метушня, 

непорозуміння. «Це немислимо!» – вигукували 

шоковані науковці, можливо, почасти від заздрості, 

але головним чином будучи не в змозі отямитись від 

здивування. 

20 липня 1982 року король Іспанії Хуан Карлос 

вручив Далі Великий хрест Карла III і подарував 

титул маркіза де Пуболь. А вже в 1983 відбулося 

грандіозне експонування робіт Далі в Іспанії, в 

Мадриді та Барселоні [6].  

Майбутні дизайнери мають усвідомити, що 

стереоскопічні картини генія – це шедеври світового 

живопису. Аполлодор «відчинив двері живопису» [1, 

с. 173]. Починаючи з Аполлодора, живопис 

трансформується в мистецтво оптичної ілюзії. 

Сальвадор Далі розплющив очі на стереоживопис. 

Завдяки методам Далі, стереоскопія набула ознак 

монументальності. Дослідження третього виміру, 

повністю контрольованого суворими законами 

перспективи, відіграє домінувальну роль у роботах 

Сальвадора Далі. Йому допомагала фантазія – 

концептуальна, візуальна, вербальна, феноменальна і 

безкінечна. Далі фонтанував ідеями.  

Одне із сенсаційних відкриттів художник зробив у 

1970 р., коли відвідав виставку у Луврі, де 

експонувалися картини Герара Доу, учня Рембрандта. 

У свій час Доу написав шість стереоскопічних 

картин, які в музеях були прийняті за варіацією 

однієї й тієї ж картини. Ці картини майже повністю 

повторювали одна одну, тож їх уважали просто 

копіями. Проте, насправді, вони були 

стереокартинами – якщо уважно придивитися до 

зображень на картинах, можна було виявити 
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відмінності які свідчили, що одна зі схожих між 

собою картин була написана для правого ока, а інша 

– для лівого. 

Суть прийомів створення стереоскопічних картин 

зводиться до того, щоб показати кожному оку 

людини свій окремий кадр із так званої стереопари, 

створюючи імітацію спостереження просторового 

об'єкту обома очима. Стереоскопію трактують як 

відтворення ефектів бінокулярного зору графічним 

способом. Зазначений прийом зацікавив Сальвадора 

Далі, бо якщо кожне око дивиться на свій об'єкт, то 

виникає відчуття тривимірності. Як відомо, митець 

не зупинявся у творчому пошуку.  

Мистецький доробок Далі складає 1211 картин, 

тисячі малюнків, скульптури, гравюри та багато ін. 

[6], і серед цієї широкої палітри творів майстра – 

стереоскопічні картини, а також перший 

стереоскопічний естамп, створений для його книги 

«Десять рецептів безсмертя». Спадщина Далі дійшла 

до нас істотно міфологізованою, а тому потребує 

«нового прочитання» тобто осмислення крізь призму 

сучасності. Наразі пошук нових шляхів осмислення 

творчості таких неординарних, цілісних 

особистостей, яким був Сальвадор Далі, зумовлене не 

лише логікою самого наукового процесу, а й 

розвитком стереоскопічного живопису — однієї з 

форм сучасного мистецтва. Перегляд стереокартин 

великого майстра дозволяє відчути простір, світло, 

повітря, незвичайне і прекрасне, задуматися над 

концепцією кожної картини та змістом. 

Майже всі полотна майстер створював на основі 

стереоскопічних фотографій. Зафіксоване на них 

зображення він прагнув перенести на полотно з 

максимальною точністю, але інтерес до фотографії 

Далі виявляв із позиції художника: «Можна було 

подумати, що з появою фотографії потреба в 
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живописі зникне, але відбулося зворотне: саме 

фотографія зараз сприяє тому, що живопис почав 

відроджуватись. Живопис дійшов до абстрактної, 

майже музичної форми вираження, а зараз завдяки 

фотографам, художники в буквальному значенні 

слова починають копіювати фотодокументи. Це 

найгероїчніша подія епохи і найбільш значуща, 

оскільки вона підтверджує ідеї іспанських єзуїтів, 

зокрема, отця Мальбранша, який говорив: «Коли ви 

дивитесь на якусь річ, то бачите не те, що вона являє 

собою сама по собі, а те, що вона підіймає на 

поверхню із самих глибин вашої душі». Це означає, 

що, якщо Веласкес буде копіювати яку-небудь 

фотографію так, як він її бачить, абсолютно точно, 

без будь-яких спотворень, то в результаті все одно 

вийде Веласкес, якщо ж буде копіювати Вермеєр, то 

це вже буде Вермеєр, оскільки те, що вони роблять є 

ніщо інше як копіювання їхніх власних душ» 

(Сальвадор Далі) [6]. 

Виходячи з такого твердження, значущими у 

професійній підготовці майбутніх дизайнерів є 

усвідомлення індивідуального художнього стилю 

майстерності написання картин. Виокремимо 

стилістичні особливості художньої мови майстра. 

Відомо, що важливе значення має матеріал на якому 

живописець пише картину, оскільки це в значній мірі 

визначає техніку і стиль живопису. Сальвадор Далі 

творив свої шедеври, використовуючи різні 

матеріали: і полотно, і картон, фотопапір, дерев'яні 

панелі, а щодо фарб – здебільшого олію, так 80 % 

стереокартин написані саме олією на полотні. 

Формат використовував найрізноманітніший – 

починаючи від 21,8х22,8 см («Untitled stereoscopic 

panting», полотно, олія, 1972 р., приватна колекція), 

до 400х210 см («The Chair», полотно, олія, 1975 р., 

Фонд Гала-Сальвадор Далі). Формат більшості 
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картин переважно квадрат (60х60 або 100х100 см.). 

Вибір формату немає випадкового характеру, він 

показує глибокий органічний зв'язок як зі змістом 

художнього твору, так і з композицією картини. В 

стереокартинах Далі однаково яскраво відбивається 

індивідуальний характер художника і смаки епохи. 

Незважаючи на відхід від сюрреалізму, його картини 

як і раніше наповнені сюрреалістичними фантазіями. 

Сприймати і розуміти сюрреалістичні картини Далі 

не завжди легко. Усі функції картини – декоративні, 

площинні, образотворчі, просторові – грають 

одночасно. Крім того, іде нагромадження 

відтворюваних предметів. Винятком є «Gala's Christ» 

(полотно, олія, 1978 р., приватна колекція), де 

Сальвадор Далі зміг створити сяючий і урочистий 

політ розп'яття, що піднімається угору і викликає у 

глядача почуття духовного звільнення та піднесеного 

устремління, хоча зображення на лівій та правій 

картинах майже однакові. Більшість майстрів для 

відтворення руху знизу-вгору віддали б перевагу 

вертикальному формату. Характерно, що Далі 

вибирав квадратний формат, який відноситься до 

найбільш рідких, улюблених художниками, 

схильними до класичних тенденцій, адже за 

художнім стилем він був представником класичної 

школи, а його улюбленими художниками були 

Вермеєр і Веласкес. Роботи Вермеєра та Веласкеса 

підказали Далі ідею стереокартини «Далі пише 

портрет Гали зі спини...» (полотно, олія, 1972-73 р., 

Фонд Гала-Сальвадор Далі). Це одна з перших 

стереокартин Далі, на жаль не закінчена [3, c. 253].  

У стереоскопічній картині «Рука Далі піднімає 

золоте руно у формі хмарини, щоб показати Галі 

зорю, зовсім оголену, дуже віддалену позаду сонця» 

(полотно, олія, 1977 р., Фонд Гала-Сальвадор Далі) 
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художник здійснив спробу пробитися скрізь 

фізичний горизонт [7].  

Стереокартина «In the courtyard of the escorial, the 

silouette of Sebastian de Morra...» (полотно, олія, 

1982 р., Фонд Гала-Сальвадор Далі) загадкова і 

багатозначна, сповнена ідеями підсвідомого. В 60-ті 

роки Далі говорив: «Стереоскопія дарує геометрії 

безсмертя та легальність, тому саме завдяки їй ми 

знаходимо третій вимір, сферичність, і саме вона 

здатна зібрати воєдино Всесвіт і встановити його 

межі, діючи власно, вічно, непідкупно, гордовито» [2; 

3].  

Далі постійно намагався знайти нові методи, які 

дозволили б йому виразити себе в унікальний, більш 

візуально вражаючий спосіб. У «Ловлі тунця» 

Сальвадор Далі використовував фотографії, 

спроектовані на його полотно, щоб відтворити 

образи, такі як фігура елліністичної статуї ліворуч, в 

ідеальній деталізації.  

Написана в 1975 році, «The Chair» є однією з 

найуспішніших стереоскопічних картин Далі. Було 

створено стереоскоп, спеціально розроблений для 

цієї картини, оскільки картини були 13 футів (9 м) у 

висоту. Дві картини, які складають «The Chair» 

майже ідентичні, відрізняються тільки в зміщенні 

кута огляду та освітленні. При перегляді разом 

образи зливаються і утворюють об'ємний стілець, 

який висить у повітрі, в той час як рука Далі 

з'являється на передньому плані з сильною 

деталізацією, реалістичними бородавками тощо. 

Майстер прагнув досягти відчуття відстані в 

живописі, щоб підкреслити тривимірність, тому він 

зобразив п'єдестали, що зменшуються у розмірі так, 

ніби їх видимість зменшується при збільшенні 

відстані. 
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Всі роботи живописця звернуті до вивчення варіації 

кольорів, переходу світла і тіні від одного полотна до 

іншого, для того щоб досягти тривимірного ефекту і 

запропонувати нове стереоскопічне, бінокулярне 

бачення, завдяки оптичному суміщенню двох його 

картин. Стереоскопічна спадщина Сальвадора Далі є 

результатом певного мистецького, наукового і 

духовного досвіду і дає ключ до нового розуміння та 

осмислення стереоскопічного живопису як форми 

мистецтва, невід'ємна від усього творчого надбання 

відомих художників стереоживописців. 

Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок… Отже, найяскравішим прикладом 

стереоживопису як окремого виду мистецтва є 

картини відомого іспанського художника ХХ ст. 

Сальвадора Далі. Великого майстра стереоскопія 

зацікавила тим, що очі людини мають властивість 

сприймати два різні світи. Тому, коли кожне око 

дивиться на свій об'єкт, а обидва полотна абсолютно 

ідентичні, то виникає відчуття тривимірності. Явище 

− оригінальне. Перед художниками відкрилися 

можливості графічного виконання стереоскопічних 

зображень як нової форми образотворчого мистецтва 

– стереоскопічного живопису.  

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів, 

пов'язаних зі становленням і розвитком 

стереоскопічного живопису. Цей вид мистецтва є 

багатогранним явищем. На часі – потреба 

поглибленого вивчення творчості митців-

стереоскопістів. 
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Nazarkevych Y. Salvador Dali — original stereo 

painter of XXth century 
Abstract: stereopaintings of Salvador Dali were 

reviewed as example of stereopainting as particular kind 
of art. The contribution of Salvador Dali in development 
of stereopainting is highlighted. The basic landmarks of 
the artist's biography are expounded. Unique style of 
master and stylistic features of stereopaintings' artistic 
language are revealed. 

Key words: stereopainting, stereopaintings, binocular 
vision, photography, stereophotography. 

Назаркевич Е. Сальвадор Дали – самобытный 
стереохудожник ХХ века 

Аннотация: рассмотрены стереокартины 
Сальвадора Дали в качестве примера 
стереоживописи как отдельного вида искусства. 
Освещено вклад Сальвадора Дали в развитие 
стереоживописи. Изложены основные вехи 
биографии художника. Раскрыто своеобразный 
стиль мастера и стилистические особенности 
художественного языка стереокартин. 

Ключевые слова: стереоживопись, 
стереокартины, бинокулярное зрение, фотография, 
стереофотография. 
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ПРО БОЖЕСТВЕННУ ПРОПОРЦІЮ, 

 АБО ПРАВИЛО «ЗОЛОТОГО ПЕРЕТИНУ»   

В ДИЗАЙНІ ОДЯГУ 

 

Анотація. У статті розглянуто проблему 

використання пропорційних співвідношень, а саме 

пропорції «золотий перетин». Його природу вивчали 

художники, математики, дослідники. Пропорція 

«золотий перетин»  є досконалою, тому названа 

«божественною». Вона з успіхом використовується 

у творах людського генію: архітектурі, скульптурі, 

живописі, а також у сучасному дизайні й, зокрема, 

дизайні одягу.  

Ключові слова: пропорція, золотий перетин, 

співвідношення, гармонія, краса. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими, практичними 

завданнями… Якщо певна форма має пропорційність 

і приємна, приваблива для погляду, то можна 

стверджувати про присутність у ній «золотого» 

числа. «Золоте число» – зовсім не математична 

вигадка, це продукт закону природи, заснований на 

правилах пропорційності. Протягом сторіч теорію 

«золотого перетину»  описувало та пояснювало 

багато філософів, мислителів та авторів наукових 

праць різних часів і народів.  
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Але явище «золотого перетину» не є 

легкодоступним та загальнозрозумілим, тому постала 

необхідність розглянути цю проблему, розв’язання 

якої допоможе спростити процес пізнання суті закону 

«золотого перетину». 

Аналіз досліджень, в яких започатковано 

розв’язання проблеми, виокремлення 

невисвітлених питань... Феномен пропорційного 

поділу, якому дано назву «золотий перетин», 

цікавить людство здавна, про що свідчать як 

теоретичні праці так і визначні твори мистецтва. Це 

унікальне явище, виявлене ще у часи давніх 

цивілізацій, науково обґрунтоване в епоху 

Відродження, й сьогодні проявляє до себе інтерес. 

Проводять дослідження щодо застосування «золотого 

перетину» у Web-дизайні; на золоту пропорцію 

звертають увагу науковці різних сфер діяльності: 

композитори, літератори, мистецтвознавці, 

архітектори, дизайнери. Дослідження з цього 

питання, зокрема гармонії художніх, музичних і 

поетичних творів видатних митців попереднього 

періоду, переконливо показали, що «золота 

пропорція»  є своєрідним нормативом творчості. 

Метою статті є виявлення природи «золотого 

перетину»  як незвичайного явища, що має 

математичну основу та широке застосування як у 

світових творах мистецтва, так і сучасному дизайні. 

Виклад основного матеріалу з повним 

обґрунтуванням отриманих результатів… У 1509 

році в книжкових крамничках Венеції з’явилася 

невелика, витончено видана книга. На її темно-

коричневій ворсистій шкіряній палітурці були 

видавлені в шаховому порядку матово-золоті слони. 

Її швидко розкупили. Майже на кожній сторінці 

чудовою чорною фарбою були виконані гравюри, що 

зображували різні геометричні фігури, які 
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приписували руці самого Леонардо да Вінчі. На 

заголовному аркуші книги ім’я автора – Лука Пачолі 

ді Бого. Книга мала назву «Про Божественну 

пропорцію»  й оповідала про одну із загадок 

пропорцій тіл, яку поставила перед людиною 

природа. Зазначена книга – один  із найперших 

математичних творів, в якому християнська доктрина 

про Бога як творця Всесвіту отримала наукове 

обґрунтування [5]. 

Лука Пачолі народився у 1445 році у провінційному 

містечку Борго Сан-Сеполькро. Закоханий у світ 

чисел, Л. Пачолі повторить за Піфагором думку про 

те, що число лежить в основі Всесвіту. Невідомо, 

скільки років було майбутньому математику, коли 

його віддали на навчання до художника П’єро делла 

Франческо, слава про якого лунала по всій Італії. Це 

була перша зустріч юного Л. Пачолі з великою 

особистістю. П’єро делла Франческо був 

художником і математиком, але тільки друга іпостась 

вчителя знайшла відгомін у серці учня. Юний Лука – 

математик від Бога – був закоханий у світ чисел, який 

уявлявся як універсальний ключ, що одночасно 

відкриває доступ до істини і краси. 

Друга велика людина, яку зустрів на життєвому 

шляху Лука Пачіолі – Леон Баттіста Альберті – 

архітектор, учений, письменник, музикант. Глибоко 

запали у свідомість Л. Пачіолі слова Альберта: 

«Краса – це певна єдність і гармонія частин у тому, 

частинами чого вони є, що відповідають певному 

числу, абсолютному й первинному началу природи». 

Леонардо да Вінчі став третьою видатною постаттю 

у житті Л. Пачіолі. Під безпосереднім впливом 

Леонардо да Вінчі й написано великий твір – «De 

Divine Proportione» («Про божественні пропорції»), 

виданий 1509 роком. Книга мала помітний вплив на 

сучасників. Історичне значення книги полягало у 
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тому, що це був перший математичний твір, цілком 

присвячений «золотому перетину». Книга 

проілюстрована 60-ма чудовими малюнками, як 

вважають, виконаними саме Леонардо да Вінчі. 

Книга складається з трьох частин: у першій 

викладаються властивості «золотого перетину», 

друга частина присвячена правильним 

багатогранникам, третя – додаткам «золотого 

перетину»  в архітектурі. 

Розкриваючи «золотий перетин»  як універсальну 

пропорцію, що і в природі, і в мистецтві виражає 

досконалість краси, Л. Пачіолі розглядав її як 

«знаряддя мислення», як «естетичний канон», «як 

принцип світу і природи». Характеризуючи ці 

властивості, Л. Пачіолі користується такими 

сильними епітетами, як: «виключна», 

«неперевершена», «чудова», «надприродна»  тощо. 

Л. Пачіолі називає «золотий перетин»  

«божественним»  і виділяє ряд властивостей золотої 

пропорції, які, на його думку, властиві самому Богу. 

Тож: «існує тільки вона одна, і неможливо навести 

приклади пропорцій іншого роду або хоч скільки 

відмінних від неї, ця єдиність, найвища властивість 

самого Бога; подібно тому, як Бог не може бути ні 

визначеним, ні словом роз'ясненим, ця пропорція не 

може бути виражена ні доступним нам числом й ні 

якою іншою раціональною величиною, тож 

залишається прихованою та утаємненою, тому й 

названа математиками ірраціональною; подібно тому, 

як Бог ніколи не змінюється і представляє все у 

всьому і все у кожній своїй частині, тож і дана 

пропорція для будь-якої безперервної і визначеної 

величини лишається незмінною й постійною, 

однаковою, які б великі чи малі були ці частини, вона 

ніяк не може бути ні змінена, ні по іншому сприйнята 

розумом»  [6]. 
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«Золотий перетин» – це таке співвідношення 

пропорцій, за якого ціле так відноситься до своєї 

більшої частини, як більша до меншої (якщо 

позначити ціле як С, більшу частину А, меншу В, то 

правило «золотого перетину», виступає як 

співвідношення С:А=А:В) . 

Щодо людського тіла, то автор «золотого»  правила 

– Піфагор, вважав досконалим таке тіло, в якому 

відстань від тімені до пояса відносилась до його 

загальної довжини як 1 до 3-х. Відомо, що розмах 

витягнутих у сторони рук людини приблизно 

дорівнює його зросту, внаслідок чого фігура людини 

умовно вписується у квадрат [3].  

Ще римський архітектор Вітрувій у кн. I-го ст. до 

н.е. у своєму творі «Про архітектуру»  писав: «... 

центр людського тіла, представляє пупок: якщо 

покласти людину на спину з розпростертими руками 

і ногами, а центр циркуля помістити у пупку, то лінія 

окресленого кола торкатиметься пальців рук та стоп 

ніг. Також, якщо зробити обмір від краю ніг до 

верхівки голови і цю величину прикласти до 

розпростертих рук, то довжина і ширина виявляться 

рівними». Відомий рисунок Леонардо да Вінчі, що 

ілюструє цей запис, отримав назву «квадрата 

древніх». 

Німецький вчений А. Цейзинг у творі «Естетичні 

дослідження», що вийшов друком у 1855 році, 

ґрунтуючись на вимірах декількох тисяч людських 

тіл, показав, що пуп ділить зріст дорослої людини у 

відношенні, близькому до золотого перетину, а саме: 

8/5 – у чоловіків та 5/3 – у жінок.  
Натхненний цим відкриттям, другий ентузіаст 

«золотого перетину», англієць Т. Кук, спеціально 
вивчив пропорції багатьох античних статуй і фігур на 
картинах великих художників епохи Відродження та 
описав їх у своїй книзі «Криві життя» (Лондон, 
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1914 р.). Він підтвердив вищезгаданий факт і показав, 
зокрема, що в основу пропорцій знаменитих статуй 
давньогрецького скульптора Фідія, дійсно, закладено 
пропорції «золотого перетину». 

Скрізь, де людина відчуває гармонійний початок 
присутнє «золоте»  число. Художники, вчені, 
модельєри, дизайнери роблять свої розрахунки, 
креслення або начерки, виходячи зі співвідношення 
«золотого перетину». Вони використовують 
пропорції тіла людини, створеного за принципом 
«золотого перетину», як міру всіх речей.  

«Золотий перетин», у пропорціях людини, 
трапляється у культурах різних народів по всьому 
світу (Рис. 1). Наприклад, у Давньому Єгипті краса 
людини визначалася каноном, що чітко вписувався в 
пропорції «золотого перетину».  

Прикладом цього може служити скульптурне 
зображення цариці Ніфертіті, яка вважалася 
найкрасивішою жінко свого часу, пропорції її 
обличчя чітко співпадають з пропорціями золотого 
перетину (Рис.1, а). Усі скульптурні зображення 
фараонів, Богів, тварин теж вписуються в «золотий 
перетин». У культурах Давнього Сходу також 
спостерігається дана тенденція в пропорціях тіла 
людини (Рис.1, б).  

                 
а                                         б 

Рис. 1 – «Золотий перетин» у творах мистецтва різних 
культур 
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Найбільш пропорційною фігурою вважається та, в 

якій ці пропорції повторюються й у співвідношенні 

окремих частин тіла. Ціле завжди складається з 

частин, частини різної величини знаходяться у 

певному відношенні один до одного і до цілого. 

Принцип «золотого перетину» – вищий прояв 

структурної і функціональної досконалості цілого та 

його частин у мистецтві, науці, техніці і природі. 

Людина розрізняє навколишні предмети за формою. 

Форму, наближену до пропорцій золотого перетину, 

людина сприймає досконалою. Інтерес до форми 

може бути життєвою необхідністю, а може бути 

естетичним. Форма, в основі побудови якої лежать 

поєднання симетрії і пропорцій «золотого перетину», 

сприяє найкращому зоровому сприйняттю і відчуттю 

краси та гармонії.  

На початку 90-х рр. XX ст. професор психології 

університету штату Техас Девендра Сінгх у 

результаті тривалих досліджень знайшов формулу 

краси. Відповідно до його теорії, в ідеально складеній 

жінці співвідношення об’єму талії і стегон має 

складати приблизно 0,7 (точніше, від 0,60 до 0,72). 

Отже, найважливішим засобом створення 

гармонійного художнього твору є пропорції, які 

серед усіх композиційних засобів мають 

першочергове значення, а в основі гармонійних 

пропорцій лежать певні математичні співвідношення. 

Це єдиний засіб, за допомогою якого вдається 

«виміряти» красу. «Золотий перетин» - найвідоміший 

приклад гармонійної пропорції. 

Користуючись принципом «золотого перетину», 

можна створювати в композиції костюма найбільш 

досконалі пропорції і встановлювати органічний 

зв'язок між цілим і його частинами [1]. 

Пропорції в одязі – це співвідношення частин 

костюма між собою і з фігурою людини. Порівняльна 
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довжина, ширина, обсяг ліфа і спідниці, рукавів, 

коміра, головного убору – усіх складових, – 

впливають на зорове сприйняття фігури в костюмі, на 

уявну оцінку її пропорційності. Найкрасивішими, 

досконалими, «правильними» виглядають такі 

співвідношення, які близькі до природних пропорцій 

людського тіла.  

Відомо, що висота голови людини «вкладається»  в 

її зрості близько 8-ми разів, а лінія талії ділить фігуру 

у приблизному співвідношенні 3-х до 5-ти. 

Відповідно до цих канонів «золота»  пропорція 

відповідає за поділ тіла людини на дві нерівні 

частини лінією талії. Тож функціональний зв'язок 

між оптимальними параметрами тіла людини і 

золотою пропорцією об'єктивно існує, і цю 

закономірність можна сформулювати таким чином: 

пропорції різних частин нашого тіла становлять 

число, дуже близьке до «золотого перетину». Якщо ці 

пропорції збігаються з формулою «золотого 

перетину», то зовнішність – фігура людини, 

вважається ідеально складеною. 

Те саме стосується костюму. У костюмі можна 

застосовувати як природні пропорції, так і свідомо 

порушені. Однак, треба пам'ятати, що природні 

пропорції, як правило, «вигідні»  для будь-якої 

фігури, у той же час існуючі її недоліки можна 

«виправити», злегка пересунувши, «пошукавши»  під 

час примірки ту чи іншу лінію (наприклад, можна 

трохи завищити або занизити талію, звузити або 

розширити плечі, змінити довжину сукні, довжину чи 

форму рукавів, величину коміра, кишень тощо). 

Костюм буде виглядати елегантно, якщо дотримані 

такі правила пропорцій:  

− принцип «золотого перетину» (3 до 5, 5 до 8, 

8 до 13) (Рис. 2, а) – викликає найбільш гармонійне 

сприйняття, рекомендується для ділового стилю. 
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Пропорції будуються, виходячи з довжини спідниці. 

Вибирається найбільш оптимальна довжина спідниці 

і за правилом «золотого перетину» розраховується 

довжина верхньої складової (блузи, жакету, жилету). 

 
 

а б в 

Рис. 1 – Пропорційний поділ у сучасному костюмі 

− Контрастні пропорції (1 до 4, 1 до 5) (Рис 2, б). – 

більш активно привертають увагу. Такі пропорції 

доцільніше використовувати для вечірніх костюмів.  

− Подібні пропорції (1 до 1) (Рис 2, в) викликають 

відчуття статичності, спокою, рекомендуються для 

повсякденного та домашнього одягу. 

Під час проектування одягу дизайнеру значно легше 

візуально охопити розміри усього виробу і відчути 

його пропорції, але можна й перевірити їх, 

застосовуючи математичний метод закону «золотого 

перетину». 

Висновки і перспективи подальших досліджень... 
Складно відірватися від красивих об’єктів 

споглядання. Можливо, причина привабливості саме 
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в «золотому»  і «божественному». Зауважимо, що 

людина інтуїтивно відчуває пропорції, а дизайнер, 

працюючи з формою (конструкцією) чи оздобленням 

може на підсвідомості використовувати «золоте 

число». Це не дивно, адже «золота пропорція» 

завжди з нами, у нас самих. 

Досліджуючи проблему гармонії пропорцій й, 

зокрема, пропорції, що займає провідне місце в 

художніх творах і «творах божественної природи», 

зусиллями багатьох дослідників було виявлено і 

математично підтверджено, формулу краси – 

пропорцію «золотий перетин». Щодо гармонії 

людського тіла в сучасному вимірі, то модний 

стандарт 90-60-90 наочно демонструє принцип 

«золотого перетину». Його застосування в дизайні 

одягу дозволить автору яскраво виявляти свій задум, 

наповнювати свої твори художнім змістом і, таким 

чином впливати на почуття людей. 

«Золоте число»  – результат закону природи, 

заснований на правилах пропорційності. 
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proportion or rule «golden section»  in fashion design 

Annotation. The article considers the problem of the 

use of proportional relations, namely the proportion of 

the «golden section». His nature was studied artists, 

mathematicians, researchers. The proportion of the 

«golden section»  is perfect, so called «divine.»  It has 

been successfully used in the works of human genius: 

architecture, sculpture, painting, as well as a modern 

design and, in particular, the design of clothing. 
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Корницкая Л. А., Олийнык Ю. С. 

О Божественной пропорции или правило 

«золотого сечения» в дизайнe одежды 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема 

использования пропорциональных соотношений, а 

именно – пропорции «золотое сечение». Его природу 

изучали художники, математики, исследователи. 

Пропорция «золотое сечение» является совершенной, 

поэтому названа «божественной». Она с успехом 

используется и в произведениях человеческого гения: 

архитектуре, скульптуре, живописи, а также в 

современном дизайне и, в частности, дизайне 

одежды. 

Ключевые слова: пропорция, золотое сечение, 

соотношение, гармония, красота 
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ЯКОСТЕЙ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 
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викладач кафедри графіки та дизайну  
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педагогічного університету 

 імені К.Д. Ушинського, м. Одеса 

ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ХУДОЖНЬО-

ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

Анотація. У статті розглянуто дидактичні умови 

навчально-творчої діяльності студентів у процесі 

художньо-графічної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Ключові слова: дидактичні умови, художньо-

графічна підготовка, дидактичні принципи 

педагогіки мистецтва, процес навчанн-учіння, 

компетентність. 

 

Постановка проблеми, її зв’язок із важливими 

теоретичними і практичними завданнями… На 

сучасному етапі психолого-педагогічної науки та 

мистецької практики проблема художньо-

педагогічної освіти окреслює низку питань щодо 

дидактичного забезпечення інноваційних технологій 

навчально-виховного процесу в педагогічних 

закладах освіти. Постановку питання посилює новий 
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Закон про вищу освіту (2014 р.), Стандарт 

загальноосвітньої школи (2011 р.) та вимоги 

Болонської угоди. 

У вирішенні завдань цієї проблеми важлива роль, 

безумовно, відводиться дидактиці. Пошуки 

дидактичних засад художньої підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва здійснювали 

вчені і художники-педагоги. Розгляд проблеми щодо 

розробки дидактичних умов процесу навчання 

студентів мистецтву графіки ще не знаходить свого 

вирішення в практиці художньо-педагогічної освіти. 

Наразі на цей аспект звертають значну увагу як учені, 

так і художники-педагоги [4,6].  

Новий зміст та підвищення вимог до художньо-

педагогічної підготовки вчителів у галузі мистецької 

освіти потребує сучасного наукового розгляду питань 

дидактичного забезпечення процесу художнього 

навчання основ мистецтва графіки. Пов’язано це з 

тим, що художня графіка як самостійний вид 

образотворчого мистецтва та найбільш доступний 

вид художньої діяльності має значний навчально-

виховний вплив на компетентно-професійне 

становлення особистості вчителя образотворчого 

мистецтва. Водночас, художня графіка як самостійна 

навчальна дисципліна посідає провідне місце в 

переліку мистецьких дисциплін, є невід’ємною 

складовою навчально-виховного процесу на 

художньо-педагогічних факультетах (відділеннях). 

Однак, на сучасному етапі розвитку педагогічної 

науки й мистецької практики, проблема 

проектування новітніх дидактичних стратегій в 

освітній системі, що відповідають світовим 

тенденціям розвитку вищої освіти, окреслює низку 

питань для сучасного розгляду дидактичних умов 

художньо-графічної підготовки майбутніх учителі 

образотворчого мистецтва в процесі навчання-учіння.  
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Вивчення, оцінка ефективності дидактичних умов 

художнього навчання основам мистецтва графіки та 

практичний досвід знаходять своє вираження у 

стислому викладі змісту статті. 

Аналіз досліджень, в яких започатковано 

розв’язання проблеми, виокремлення 

невисвітлених питань... Як свідчать численні 

наукові дослідження в галузі мистецької освіти, 

художньої педагогіки, психології творчості, а також 

аналіз змісту навчальних програм, у вирішенні 

окресленої проблеми важлива роль відводиться 

дидактичним передумовам наукової організації 

процесу художнього навчання-учіння. Сучасна 

психолого-педагогічна наука розглядає художньо-

педагогічну підготовку майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва як дидактично 

організований процес цілеспрямованих мисленєвих, 

практичних способів дій діяльності, наслідком яких є 

творення в конкретній сфері діяльності на основі 

засвоєння існуючого багатства художньої культури 

[2,6,9]. В існуючому масиві наукових праць учених 

Ю. Азарова, В. Бондаря, В. Бондаревської, 

Б. Гершунського, В. Зінченка І. Зязюна, Н. Кічук, 

В. Кузіна, О. Р удницької, С. Симоненко, Л. Хомич, 

О. Чебикіна та ін. висвітлюються різні підходи до 

вирішення завдань сучасної дидактики. У них 

визначено основні аспекти психолого-педагогічних 

умов організації та здійснення процесу професійної 

підготовки студентів. Проблемами дидактичного 

забезпечення складових педагогічної системи, 

спрямованої на процес художньої підготовки 

фахівців займалися вчені – психологи, педагоги, 

художники (А. Бакушинський, Е. Белютін, 

В. Бехтєрев, А. Дейнека, Д. Кіплик, Т. Комарова, 

Б. Ломов, Б. Неменський, Н.Радлов, А. Соловйов, 

В. Фаворський, П. Чистяков та ін.). Важливим для 
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наукового розгляду окресленої проблеми є праці 

вчених, педагогів художньо-графічних факультетів 

(відділень) педагогічних університетів (Г. Біда, 

С.І гнатів, В. Кузін, С. Ломов, І. Пастир, 

М. Резніченко, О. Риндін, Є. Шорохов, О. Яшухін) 

[6], у котрих розкриваються різні дидактичні підходи 

до процесу художньо-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва. З позицій педагогіки 

мистецької освіти в дисертаційних дослідженнях 

В.Григор’євої, О.Макарової, Т.Міхової, 

О.Кайдановської, В.Орлова, І.Пастиря, О.Ткачука, 

В.Щербини та ін. підтверджується доцільність 

наукового розгляду змісту художньо-графічної 

підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва. Аналіз навчальних планів різних 

педагогічних закладів освіти України та ближнього 

зарубіжжя засвідчив, що сучасна художньо-

педагогічна освіта забезпечується нормативними 

дисциплінами мистецького циклу, серед яких і 

академічна навчальна дисципліна ―Художня графіка‖ 

[3].  

Зміст доробок провідних наукових шкіл ВНЗ 

засвідчує, що результати художньо-педагогічної 

підготовки студентів залежать не стільки від ступеня 

впливу на окремі компоненти процесу професійного 

навчання, стільки від дидактичних умов його 

протікання з урахуванням усього різноманіття його 

сторін. Цим питанням великого значення надавали, 

як художники, так і педагоги, мистецтвознавці 

(А.Дейнека, М.Кардовський, Радлов, А Соловйов, 

Р.Шмигало), висловили педагогічні думки сучасні 

педагоги й художники провідних вищих закладів 

мистецької освіти України Ю.Дворников, А.Лоза, 

В.Овчинніков, В.Суханенко, І.Туманов, А.Чебикін, 

В.Чуприна. Значний масив наукових праць висвітлює 
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окремі питання професійної підготовки майбутнього 

вчителя художніх дисциплін. 

З погляду теорії настанови Д.Н.Узнадзе, 

методології художньої освіти О.П. Рудницької, 

наукового дослідження теоретичних і прикладних 

аспектів психології візуального мислення 

С. Симоненко та аналізу змісту навчальних 

посібників, підготовлених М. Безчастним, 

І. Тумановим, нами було визначено концептуальну 

ідею для розгляду окресленої проблеми [1,3,4,5,7].  

Узагальнення науково-методичних праць та 

концептуальних засад художньої педагогіки 

уможливило висновок стосовно того, що, 

незважаючи на розв’язання дослідниками проблем 

професійної освіти, у теорії дидактики мистецької 

освіти майже відсутні дослідження суто художньо-

графічної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва у вищих навчальних 

закладах; методологічно не обґрунтовано педагогічно 

доцільні дидактичні засади; і не розроблені 

інноваційні методики художнього навчання 

мистецтву графіки.  

З огляду на це, ми спрямували зусилля на 

розробку моделі складових дидактичних стратегій, 

що забезпечать педагогічний процес навчання-учіння 

та творчості в їхньому концептуальному висвітленні. 

Виходячи з означених питань, головне завданням 

нашого дослідження базується на положенні 

провідної ідеї про те, що сучасна художньо-графічна 

підготовка вчителів у педагогічних навчальних 

закладах об'єктивно потребує оновлення структури, 

змісту, форм і методів професійної освіти шляхом 

дидактично активізуючої, настановчої спрямованості 

процесу пізнання, навчання-учіння та творчості 

студентів. Вирішення окреслених завдань нами було 

спрямовано на розгляд сучасної педагогічної 
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технології художньо-графічної підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва на інноваційно 

доцільних засадах, дидактичних передумов 

організації та протікання цього процесу у ВНЗ.  

Мета даної статті полягає у висвітленні доцільних 

дидактичних умов художньо-графічної підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва в 

педагогічному процесі на основі результатів 

дослідження.  

Результати дослідження. У педагогіці відомо, що 

процес оволодіння основами мистецьких дисциплін 

має свої мотиви, цілі та специфічні дидактичні 

особливості, свої форми пізнання, сприйняття й 

особливості протікання процесу навчання-учіння й, 

головним чином, відрізняється від інших освітніх 

процесів тим, що він має свою специфічну природу 

художнього навчання та художньої творчості. 

Основним напрямком для нашого розгляду 

визначеної проблеми є професіоналізація особистості 

студента, а саме: це професіоналізація всіх 

пізнавальних процесів навчально-творчої діяльності, 

таких як, уміння самостійно визначати засоби 

досягнення поставлених мистецьких цілей; це 

художньо-пізнавальна спрямованість учіння й 

творчості студента. Ідея удосконалення, модернізації 

процесу професіоналізації нами втілювалися через 

пошук нових дидактичних умов та принципів 

художнього навчання-учіння. Ми підтримуємо думку 

про те, що професіоналізація особистості має бути 

підпорядкована логіці освітньо-мистецького процесу, 

протікання котрого здійснюватися за умов 

використання дидактичних принципів, вироблених 

академічною системою навчання, тобто при 

збереженні системи послідовного оволодіння 

образотворчою грамотою [3]. Орієнтація навчального 

процесу на ціннісні категорії академічної школи, з 
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одного боку, і використання інноваційних 

дидактичних факторів у педагогічній технології, як 

свідчать результати дослідження є доцільними для 

художньо-графічної підготовки студентів в процесі 

навчання-учіння, з другого боку. 

У ході дослідження ми визначили, що вирішення 

учбових завдань із метою розвитку індивідуальних 

творчих якостей майбутніх педагогів-художників, і 

сам процес навчання-учіння повинен здійснюватися в 

системі педагогічного управління цим процесом на 

основі законів і закономірностей мистецтва і 

художньої творчості та дидактичних принципів. При 

цьому, як засвідчують показники результатів 

констатуючого експерименту, усі загальноприйняті 

принципи дидактики мають місце в стратегії 

діяльності педагога. Так, провідний дидактичний 

принцип наочного навчання орієнтує студента на 

розвиток професійної здатності чуттєво й візуально 

сприймати навчальний матеріал, котрий на подальше 

усвідомлено використовується ним в процесі учіння, 

навчально-творчої діяльності. Принцип системності 

навчання-учіння визначається препедевтичную 

системою практичних завдань-вправ, спрямованих на 

поступове оволодіння програмним матеріалом, є 

настановою для навчально-творчої діяльності 

студентів. Він зумовлюється довготривалим 

процесом навчання-учіння на протязі десяти 

семестрів.  

Принцип художньо-образного усвідомлення, як 

провідної дидактичної умови, активізує усвідомлення 

мисленєвих та практичних способів дій художньо-

творчої діяльності особистості в процесі 

професіоналізації. Він не зводиться лише до 

пізнавальної діяльності, як це визнавалося раніше в 

педагогіці. Професійне зростання здатності до 

художньо-творчої діяльності може протікати через 
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практичну діяльність в процесі навчання-учіння, 

творчості. Процес навчання-учіння, як форма 

професіоналізації особистості, ми організовували, 

перш за все, на основі законів і закономірностей 

мистецтва графіки і її зображально-виражальної, 

образотворчої мови, за допомогою котрих 

здійснюється художньо-образне формоутворення, так 

і протікає художнє пізнання дійсності. А це запорука 

формування й розвитку якісного рівня 

професіоналізації як здатності вирішувати завдання 

творчої художньо-графічної діяльності особистості. 

Узагальнені показники експериментального 

дослідження засвідчують, що використання 

різноманітних прийомів і способів графічного 

відтворення предметного світу сприяє динаміці 

якісного зростання професійної компетентності 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва вже на 

молодших курсах, і є основою для подальшого 

якісного протікання процесу учіння та художньо-

творчої діяльності студентів старших курсів. Для 

художньої педагогіки ці аспекти є важливими. 

Визначення їх надало нам можливість застосувати 

доцільні дидактичні умови в процесі художньо-

графічної підготовки майбутніх учителів та 

сформувати професійну здатність до вирішення 

завдань педагогічної діяльності в умовах сучасної 

загальноосвітньої школи на достатньо високому рівні 

компетентності. 

Експериментальні показники нами були 

використанні при укладенні провідних методів 

методики художнього навчання на заняттях 

дисципліни ―Художня графіка‖. 

Методика керування процесом художньо-

графічної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва була побудована за 

змістом триступінчастої технології художнього 
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навчання-учіння. Коротко розглянемо основні 

аспекти. 

Перший аспект припускає розгляд питань, що 

стосується розуміння студентом специфіки 

художньої графіки та її функціонального 

призначення в системі його професійного зростання. 

Тому, перш за все ми перед студентами розкривали 

питання психології творчості художника-графіка, для 

того щоб студенти усвідомили: як бачить об'єкт 

художник, як оцінює побачене, як осмислює, що 

привносить, а що перетворює при створенні 

художнього твору. 

Другий аспект передбачає розгляд комплексу 

завдань в основі котрих покладено метод 

перетворення форм предметного світу засобами 

графіки. Так, відомо, що художник відтворює не 

стільки предмет, скільки своє сприйняття предмету, 

продиктоване особистою тональністю візуального 

мислення, художньо-образного судження й творчим 

завданням. Тому в програму дисципліни ―Художня 

графіка‖ ми ввели систему практичних завдань-

вправ, спрямованих на поступове й системне 

придбання професійного досвіду, щоб у подальшій 

творчій роботі створювати графічні композиції 

художнього рівня. 

На цьому етапі, у ході виконання програмних 

завдань, кожен студент у навчальній графічній роботі 
по-своєму інтерпретує реальні форми предметного 
світу. Така інтерпретація показує співвідношення між 

баченням предмету й характером графічних 
перетворень, здійснених на основі візуального 
мислення. Спрямованість співвідношення відкриває 

первинні дидактичні умови художнього 
формоутворення. Уже простий факт образної оцінки 
побаченого студентом очима художника, пропозиція 

власної ідеї вираження художньої форми предмету в 
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графічній фразі, підтверджує якісний рівень 

образотворчих досягнень майбутнього фахівця. Тому 
особливу увагу в методиці художнього навчання 
основам мистецтва графіки ми приділили питаннями 

формоутворення в графіці, а саме: перетворенню 
предметного світу в плані безпосереднього 
співвіднесення з реальністю, а також у плані 

художнього методу організації виразної форми 
графічними засобами. Забезпечується весь процес 
художньо-графічної підготовки учбово-методичним 

комплексом дисципліни ―Художня графіка‖. 
Дидактичні умови художньо-графічної підготовки 

студентів не є відокремленою настановою, вони 

взаємозалежні від закономірностей мистецтва 
графіки і художньої творчості, а саме: образотворчої 
умовності в графіці, що потребує відображення 

предметних форм від знака-символу до ілюзорного 
зображення, або навпаки; існування двох 
закономірностей формоутворення, відповідно котрим 

форма визначається змістом, її сутністю, а 
змістовність є сама форма; просторовим і часовим 
взаємозв'язком, що визначає сутність сюжету на 

основі їх синтезу, і тим самим формує композиційну 
структуру твору; потрійного сприйняття площини, як 
зображальної площини, як художньої площини і як 

умовного простору, що зумовлює декоративно-
площинні або обємно-просторові рішення графічного 
зображення та як суми просторів, що уможливлює 

передачу часу і простору в межах однієї площини. 
Знання цих закономірностей надає студентам 
можливість візуально мислити та передбачати 

порядок протікання, як процесу навчання-учіння, так 
творчої самостійної діяльності процес. Реалізація 
зазначених закономірностей, тобто наукових основ, 

уможливлює якість змісту дидактичних умов 
організації та здійснення художньо-творчої 
діяльності студентів. 
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В основі оригінальної графіки лежить зображення 

у вигляді малюнка, що змістовно оформлює 

композицію графічного аркуша. Структура малюнка, 

його графічне оформлення має значну кількість 

зображальних засобів, технічних прийомів і способів 

виразного зображення. Використання графічних 

технік і специфічних формоутворюючих способів і 

прийомів ми розглядаємо як засоби формування 

мислення в матеріалі. Тому ми розробили систему 

завдань-вправ, за допомогою котрих формуються не 

тільки технічні навички, а й графічне бачення, 

візуальне мислення й бажання студента здійснювати 

творчу діяльність в галузі мистецтва графіки [3].  

Третій дидактичний аспект припускає розгляд 

питань співвідношення між процесом навчання і 

процесом творчої діяльності особистості. При цьому 

важливим завданням є розвиток креативності, 

формування здатності особистості до художньо-

творчої діяльності з її особливим духовно-

естетичним ладом. Саме навчально-творчі завдання є 

суттєвою дидактичною передумовою формування 

системи вмінь як наявності професійної здатності до 

художньо-графічної діяльності. На цьому етапі 

педагогічного процесу формування розуміння всіх 

складових образотворення дозволяє розвивати у 

студентів професійний рівень художньо-аналітичних 

та художньо-образних розумово-практичних способів 

дій художньо-графічної діяльності.  

Проведений на художньо-графічному факультеті 

Південноукраїнського національного педагогічного 

університету ім. К. Д. Ушинського експеримент 

засвідчив, що важливою дидактичною умовою 

художньо-графічної підготовки студентів є 

застосування в процесі навчання-учіння, як 

класичних, так і альтернативних, інноваційних 

принципів відображення форм реального світу 
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різноманітними прийомами і способами графічного 

рисунка. 

Однак, провідною умовою залишається академічна 

форма підготовки, в основу котрої покладено 

систему практичних завдань-вправ, про що свідчать 

результати дослідження, Показники навчально-

творчих досягнень студентів на цьому етапі 

характеризують достатньо високий рівень художньо-

графічної підготовки. Якісна характеристика рівнів 

сформованості художньо-графічної здатності у 

студентів експериментальних груп складає на 58% 

більше відповідно до показників констатуючого 

експерименту, і в цілому складають 86%. Показники 

підтверджують оптимальність визначених у ході 

дослідження дидактичних умов художньо-графічної 

підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва.  

Висновки. Виходячи з означених проблем, можна 

стверджувати, що на сучасному етапі розвитку 

вітчизняної педагогічної освіти, художньо-графічна 

підготовка вчителів у педагогічних навчальних 

закладах об’єктивно потребує оновлення структури, 

змісту форм і методів шляхом дидактично 

активізуючої спрямованості процесу навчання-учіння 

та творчості студентів.  

На основі викладеного вище можна стверджувати, 

що навчально-творча діяльність студентів повинна 

здійснюватися: по-перше на основі модернізації 

навчально-виховного процесу підготовки вчителів 

образотворчого мистецтва в педагогічних 

університетах; по-друге, на науковій основі, змістова 

й концептуальна спрямованість котрої має бути 

втілена в програму та посібники, методичні 

матеріали з питань художньої графіки; по-третє, 

процес навчання-учіння, творчої діяльності студентів 

потрібно розглядати як форму цілісного розвитку 
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особистості з її потребами, мотивами. Художньо-

аналітичні та художньо-образні способи дій 

навчально-творчої діяльності особистості є дієвим 

засобом художньо-графічної підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва. Продуктивна 

навчально-творча діяльність студентів може бути 

забезпечена на засадах дидактичних умов і настанов 

на кожному етапі процесу художньо-графічної 

підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва. 

Реалізація окреслених дидактичних умов показала 

достатньо високий рівень художньо-графічної 

підготовки студентів та якісний показник 

сформованості здатності випускника до професійної 

діяльності.  

Перспективи дослідження. 

У графіці основним засобом зображення є 

малюнок, виконаний будь-яким матеріалом чи 

інструментами. Тому оволодівання мистецтвом 

графічного малюнку потребує розробок спеціальних 

методик навчання. У першу чергу, це навчання основ 

графічного формоутворення та технології виконання 

композиції в матеріалі. В основі процесу навчання 

має бути система художньо-дидактичних вправ, 

націлених на формування навичок та вмінь 

графічного відтворення об’єктів зображення, тобто 

оволодіння прийомами та способами виразного 

графічного рисунка в техніках оригінальної чи 

друкованої графіки, що оформлюють художній образ 

у композиції твору. За нашим переконанням, це 

надасть можливість цілеспрямовано активізуівти 

процес формування і розвитку професійної здатності 

студентів безпосередньо на заняттях друкованої 

графіки. 
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Annotation. The article reveals didactic conditions, 

educational and creative students’ activity in the process 

of artistic and graphical training of future teachers of 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ 

 

Анотація. У статті обґрунтовано педагогічні 
умови підготовки майбутніх учителів до управління 
навчальною діяльністю учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Запропоновано авторське 
визначення педагогічних умов підготовки студентів 
до управління навчальною діяльністю й 
проаналізовано основні їхні компоненти. Теоретично 
доведено, що зазначені педагогічні умови мають 
істотний вплив на підготовку майбутніх учителів до 
управління навчальною діяльністю учнів при їх 
взаємозв’язку і взаємодії.  

Ключові слова: підготовка вчителів, педагогічні 
умови, управління навчальною діяльністю. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими, практичними 

завданнями. Загальновідомо, що результативність 
кожного явища безпосередньо залежить від рівня 
його системної організації. Водночас будь-яка 
система може успішно функціонувати лише за 
певних умов. Особливою педагогічною системою 
вважається професійна підготовка студентів у 
вищому навчальному закладі. Відтак актуальним є 
питання щодо визначення педагогічних умов, які 
сприяють ефективній підготовці студентів до 
управління якістю навчання учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів.  
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Аналіз досліджень, в яких започатковано 

розв’язання проблеми, виокремлення 

невисвітлених питань... У контексті сьогодення 

«умова»  є деякою «обставиною, від якої щось 

залежить, правилом, встановленим у якій-небудь 

області життя, діяльності» [8, с. 837]. Сутність та 

структура педагогічних умов розглянуті в працях 

багатьох відомих вчених-педагогів: 

Ю. К. Бабанського [1], В. І. Загвязинського [4], 

І. Я. Лернера [5], Б. Т. Лихачова [6], В. Г. Максимова 

[7]. 

Ю. К. Бабанський визначив педагогічні умови як 

обставини, при яких компоненти навчального 

процесу представлені в єдності (навчальний предмет, 

викладання і навчання) в найкращих 

взаємовідносинах, які дають учителю можливість 

плідно працювати, керувати навчальним процесом, а 

учням успішно навчається [1]. 

Педагогічні умови І. Я. Лернер розглядає як 

фактори, які забезпечують успішне навчання. Вчений 

стверджує, що «найважливішою і першою 

дидактичною умовою конструювання логіки 

навчального предмета є усвідомлення і розробка всіх 

компонентів змісту предмета, що враховують єдність 

змістовної і процесуальної сторін навчання. Коли ця 

умова дотримана, тоді забезпечено необхідне 

врахування закономірностей засвоєння і навчання в 

цілому. Це визначить види і порядок діяльності 

вчителів та учнів у логіці навчального предмету»  [5]. 

Мета статті: обґрунтувати педагогічні умови 

підготовки майбутніх учителів до управління 

навчальною діяльністю учнів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів… 
Спираючись на логіку вищеназваних визначень, 

пропонуємо свій варіант трактування сутності 
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педагогічних умов стосовно до предмету нашого 

дослідження: педагогічні умови підготовки студентів 

до управління навчальною діяльністю учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів – це сукупність 

реально функціонуючих, взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених компонентів цілісного 

педагогічного процесу, що забезпечують ефективне 

вирішення завдань підготовки майбутніх учителів до 

управління навчанням. До них відносяться:  

– наявність багаторівневої системи цілей для курсів 

та окремих занять у межах єдиної педагогічної мети 

(підготовка майбутніх учителів до управління 

навчальною діяльністю учнів); 

– розширення змісту підготовки майбутніх учителів 

через введення та актуалізацію питань управління 

навчальною діяльністю учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів (введення спецкурсу «Основи 

управління навчальною діяльністю учнів»); 

– використання форм, методів та засобів навчання 

орієнтованих на розвиток управлінських якостей 

студентів. 

Реалізація зазначених умов, на нашу думку, дає 

найбільший ефект при використанні прийомів 

рефлексії та комплексного вирішення проблем 

підготовки майбутніх учителів до управління якістю 

навчання. Даний процес є єдиною системою дій, що 

спрямована на освоєння змісту діяльності з 

управління якістю навчання, на формування і 

розвиток особистісних якостей, відповідних кожному 

компоненту, на розкриття творчих можливостей 

студентів, створення передумов для подальшого 

вдосконалення і росту знань і вмінь з управління 

навчанням. 

Проведемо аналіз першої умови – наявність 

багаторівневої системи цілей для курсів, та окремих 

занять у межах єдиної педагогічної мети (підготовка 
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майбутніх учителів до управління навчальною 

діяльністю учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів). 

Наявність мети, як педагогічна умова, є дуже 

важливим фактором, тому у плануванні навчальних 

програм необхідно розрізняти кінцеві цілі, які 

повинні бути досягнуті, і найближчі цілі, через які 

майбутні вчителі просуваються до кінцевих 

результатів. Отже, намічені нами цілі – це стратегія, а 

значить, і умова. Мета в стратегічному плані, 

забезпечує єдність змістової і процесуальної 

складових підготовки майбутніх учителів до 

управління навчальною діяльністю учнів і визначає 

зміст, форми, методи, засоби підготовки студентів до 

управління навчанням. 

Мета є, по-перше, суттєвою характеристикою 

діяльності людини, окреслюючи передбачення у 

свідомості певного результату, на досягнення якого 

будуть спрямовані дії суб’єкта, носія цієї мети; по-

друге, передумовою майбутньої діяльності, її 

стимулюючим елементом і тому однією з підстав 

діяльності. Мета постійно вдосконалюється, 

відповідно до мінливих умов історичного розвитку та 

накопиченого досвіду людської діяльності. 

Правильне визначення мети багато в чому визначає 

ефективність і результати будь-якої діяльності. 

Педагогічна діяльність є цілеспрямованою за 

визначенням, бо передбачає ефект цілком 

закономірний це позитивні зміни в ціннісній, 

когнітивній, операційній, емоційній та інших 

підсистемах особистості студента, що передбачені 

програмою навчання та визначаються, як його 

результат. Результат формується на основі 

підсумовування змін в актуальних підсистемах 

особистості, що відбуваються в кожній одиниці 

освітнього процесу, якими є навчальні заняття. Тому, 
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бажаючи досягти кінцевої мети, неможливо не 

визначати цілі кожної одиниці процесу, причому 

послідовно, в потрібній логіці та взаємозв’язку (у 

контексті наступності). Без конкретної мети заняття 

неможливо визначити, чи веде воно до досягнення 

кінцевої мети навчання, заради чого витрачаються 

зусилля і час педагога і учнів [2]. 

Разом з тим слід наголосити, що в педагогічній 

практиці трапляються непоодинокі випадки коли 

вчителі або викладачі ведуть заняття без певної 

кінцевої мети. Щось учні (студенти) на них роблять, і 

начебто все йде нормально. Їм і в голову не 

приходить, що щось має бути по-іншому. Насправді 

ж при такому підході серйозних успіхів не 

домогтися, адже якщо немає конкретної кінцевої 

мети, немає чітко окреслених завдань, не буде і 

практичного результату: яка поставлена мета, такий і 

буде результат. Адже якщо людина поставила перед 

собою кінцеву мету, то вона буде шукати і чіткі 

шляхи її досягнення. Якщо ж кінцева мета не є 

чіткою або відсутня взагалі, то власне, не зрозуміло, 

чого необхідно досягати [3].  

Таким чином, чітка і грамотна постановка мети 

кожного конкретного заняття є обов’язком і 

невід’ємною частиною професійної діяльності 

педагога, неодмінною умовою поступального руху до 

кінцевого результату. 

Підкреслимо, що основні цілі та завдання 

підготовки майбутніх учителів до управління 

навчальною діяльністю учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів формулюються в рамках 

наступних загальних функцій навчально-виховного 

процесу: 

1. Когнітивна (пізнавальна) функція – результатом 

якої є система знань, система спеціальних 

предметних умінь і навичок, умінь здійснювати 
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навчально-пізнавальну діяльність, включаючи і 

самоосвіту. Виняткова орієнтація лише на такий 

результат не може бути визнана розумною і в останні 

роки піддається різній критиці з гуманістичних 

позицій. 

2. Ціннісна (виховна) функція – результатом якої є 

становлення основ світогляду, поглядів, переконань, 

ціннісних орієнтацій, «Я – концепції»  та 

самосвідомості в цілому, становлення мотиваційної 

сфери, спрямованості особистості, бажань, прагнень, 

потреб, інтересів, збагачення особистісного досвіду, 

досвіду діяльності, поведінки, спілкування, відносин 

переживань, досвіду здійснення вибору, вчинків 

тощо. 

3. Функція психічного розвитку – результатом якої 

мають стати реальні новоутворення в інтелектуальній 

сфері учнів (в їх уваги, сприйнятті, мисленні, уяві, 

мові) в їх емоційній і вольовій сферах. 

4. Профорієнтаційна функція передбачає підготовку 

до саморозвитку та формування професійних якостей 

у обраному виді праці, здійснення корекції 

професійних планів, здійснення оцінювання 

готовності до обраної професійної діяльності. 

5. Оздоровча функція спрямована на профілактику і 

по можливості корекцію несприятливого 

соматичного та психічного розвитку дітей, 

забезпечення готовності до ведення здорового 

способу життя. 

Друга умова – розширення змісту підготовки 

майбутніх учителів через введення та актуалізацію 

питань управління навчальною діяльністю учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів (введення 

спецкурсу «Основи управління навчальною 

діяльністю учнів»). 

Зміст процесу підготовки майбутніх учителів до 

управління навчальною діяльністю учнів, як 
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оптимальної педагогічної умови, на концептуально-

моделюючому рівні конкретизує зміст нашого 

дослідження і представлено експериментальною 

програмою, яка має головне змістове навантаження 

нашого підходу до підготовки майбутніх учителів 

технологій до управління якістю навчання. Зміст 

програми підготовки майбутніх вчителів до 

управління навчальною діяльністю учнів представляє 

свого роду процес підготовки майбутніх учителів 

технології до управління навчальною діяльністю 

учнів і виступає як бажаний результат підготовки 

майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі.  

З метою актуалізації проблем управління 
навчальною діяльністю учнів у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів необхідно зробити 
наголос на сутності процесу навчання, розкрити 
поняття «якість навчання» та «управління якістю 
навчання». Особливу увагу необхідно приділити 
засвоєнню специфіки якості навчання в освітніх 
галузях «Мистецтво», «Технологія» та розглянути 
фактори, що впливають на якість навчання 
(особливості факторів якості навчання). 

У процесі підготовки майбутніх учителів 
обов’язково проаналізувати діяльність вчителя в 
аспекті управління навчальною діяльністю учнів, 
тобто розкрити, сутність педагогічного управління. 
Особливої уваги заслуговують питання про роль і 
місце вчителя в системі управління якістю навчання, 
його цілі і завдання, а також основні функції як 
керівника якістю навчання школярів. Види діяльності 
вчителя технологій як керуючого якістю навчання 
відповідно до актів навчального циклу.  

При вивченні методичних питань слід 
проаналізувати основні етапи процесу управління 
навчанням. Майбутній учитель повинен вміти 
здійснювати аналіз уроку в аспекті управління 
навчальною діяльністю учнів. 
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Отже, на перший план підготовки майбутніх 

учителів виходить питання про педагогічну 

діагностику в роботі вчителя. Тобто необхідно 

засвоїти сутність і функції педагогічної діагностики її 

структуру, основні показники загального стану 

навчального процесу в класі: успішність учнів; 

діагностична майстерність вчителя. Для 

систематизації даних знань з проблем управління 

навчальною діяльністю учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів рекомендовано впровадити 

спецкурс «Основи управління навчальною діяльністю 

учнів». 

Третя умова – використання форм, методів та 

засобів навчання орієнтованих на розвиток 

управлінських якостей студентів. 

Визначені педагогічні умови при створенні 

програми дали змогу визначити процес підготовки 

майбутнього вчителя не тільки як сукупність 

активних методів навчання і виховання, які 

спрямовані на вирішення завдань: чому вчити? 

навіщо вчити? як вчити? Але і на рішення четвертої 

задачі з одним суттєвим доповненням – як ефективно 

підготувати вчителів технологій, у контексті нових 

вимог до професійно-педагогічної діяльності. 

На основі узагальнення теоретичного матеріалу 

встановлено, що вибір форм і системи педагогічних 

методів повинен визначатися метою, принципами і 

змістом педагогічного процесу і тими умовами, в 

яких вони протікають, де необхідно враховувати ще й 

індивідуально-особистісні якості майбутнього 

вчителя. 

Застосування різноманітних форм організації 

цілісного педагогічного процесу при підготовці 

майбутніх учителів технологій до управління 

навчальною діяльністю учнів є важливою 

педагогічною умовою. 
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У ході підготовки майбутніх учителів до управління 

навчальною діяльністю учнів слід застосовувати 

традиційні та інноваційні форми організації цілісного 

педагогічного процесу у вищому навчальному 

закладі. Це було зумовлено, насамперед, 

необхідністю вироблення у майбутніх учителів 

технологій тих важливих якостей особистості 

майбутнього вчителя, які необхідні для здійснення 

грамотного управління з метою підвищення якості 

навчання учнів. Поєднання традиційних та 

інноваційних форм організації навчального процесу, 

на нашу думку, дає можливість оптимізувати процес 

підготовки майбутніх учителів технологій до 

управління навчальною діяльністю учнів і виступає 

як ще одна педагогічна умова, від якої багато в чому 

залежить рівень сформованості знань і вмінь 

необхідних при управлінні якістю навчання. 

У підготовці майбутніх учителів необхідно 

використовувати такі традиційні форми проведення 

занять: лекції; семінари; лабораторно-практичні 

заняття; самостійна робота; інноваційні форми: 

лекції-бесіди; дискусії; ділові, рольові, евристичні 

ігри з рішення педагогічних ситуацій; самостійна 

творча дослідницька робота. 

На нашу думку, поєднання різноманітних форм 

проведення занять не лише активізують пізнавальну 

діяльність студентів, але й є основою для 

впровадження інших форм навчальних занять у 

вищих навчальних закладах, в тому числі і 

самостійних. Лекції, таким чином, є головною 

ланкою дидактичного циклу навчання і виконують 

наукові, виховні та світоглядні функції. 

Важливим аспектом підготовки майбутніх учителів 

до управління навчальною діяльністю учнів є 

педагогічна практика як спеціальна форма цілісного 

педагогічного процесу у вищому навчальному 
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закладі, що забезпечує можливість для подальшого 

отримання майбутніми вчителями професійних 

знань, навичок і умінь, професійної впевненості. 

Педагогічна практика також сприяє закріпленню і 

поглибленню систематизації професійних знань, 

розвиває у студентів самостійний підхід до 

вирішення педагогічних проблем і завдань, 

залучаючи майбутнього вчителя в управлінську 

діяльність. 

При виборі методів формування у студентів знань і 

умінь, необхідних при управлінні якістю навчання 

школярів керувалися наступними критеріями: 

1. Ступінь відповідності методів принципам 

навчання, цілям і завданням, змісту теми. 

2. Ступінь відповідності можливостям учнів: 

віковими (фізичним, психічним); рівнем їх 

підготовленості (освіченості, вихованості, розвитку); 

особливостям навчального колективу, наявних умов і 

визначеним для навчання часу; відповідністю 

можливостям викладачів, залежним, в свою чергу, від 

їх рівня теоретичної та практичної підготовленості, 

досвіду, особистісних якостей. 

Важливим компонентом забезпечення успішної 

підготовки майбутніх учителів до управління 

навчальною діяльністю є використання 

різноманітних засобів навчання. 

Засоби навчання – це матеріальні об’єкти і 

предмети природи, а також штучно створені 

людиною, що використовуються в навчально-

виховному процесі в якості носіїв навчальної 

інформації та інструменту діяльності педагога і 

студентів для досягнення поставлених цілей 

навчання, виховання і розвитку [9].  

До пізнавальних засобів належать: книги, 
підручники, методичні посібники; технічні засоби 

навчання, комп’ютерна техніка; словесні засоби: 
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«живе слово вчителя», аудіозаписи, друковане слово; 

образні засоби: ілюстрації, макети, відеопродукція, 
натуральні об’єкти; матеріально-технічні засоби: 
будівля, меблі, обладнання, кабінет.  

Використання засобів навчання в ході підготовки 
майбутніх учителів до управління навчальною 
діяльністю учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів впливає на формування у них якісних знань і 
вмінь, дозволили активізувати і підтримувати 
пізнавальні інтереси студентів до вивчення 

педагогічних явищ, оптимізували самостійну роботу 
та їх професійне становлення. 

Висновки і перспективи подальших досліджень... 

Обґрунтовані педагогічні умови (наявність 
багаторівневої системи цілей для курсів, та окремих 
занять у межах єдиної педагогічної мети; розширення 

змісту підготовки майбутніх учителів через введення 
та актуалізацію питань управління навчальною 
діяльністю учнів; використання форм, методів та 

засобів навчання орієнтованих на розвиток 
управлінських якостей студентів) мають істотний 
вплив на підготовку майбутніх учителів до 

управління навчальною діяльністю учнів при їх 
взаємозв’язку і взаємодії. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 

експериментальній перевірці ефективності 
обґрунтованих педагогічних умов та їх поєднання. 
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Vykhor V.G. Тhe pedagogical conditions of future 

teachers preparing to management of students 

training activity 

This article describes the pedagogical conditions of 

future teachers preparing to management of secondary 
schools students training activity on the example of 
technology teachers. The author definition of 

pedagogical conditions of students preparing to 
management of training activity and their basic 
components are analyzed. The paper theoretically proves 

that these pedagogical conditions have a significant 
impact on the future teachers preparing to management 
of students training activity in relationship and 

interaction.  
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Вихорь В. Г. Педагогические условия подготовки 

будущих учителей к управлению учебной 

деятельностью учащихся 

Аннотация. В статье обоснованы педагогические 

условия подготовки будущих учителей к управлению 

учебной деятельностью учащихся 

общеобразовательных учебных заведений, на 

примере учителей технологий. Предложено 

авторское определение педагогических условий 

подготовки студентов к управлению учебной 

деятельностью и проанализированы основные их 

компоненты. Теоретически доказано, что указанные 

педагогические условия оказывают существенное 

влияние на подготовку будущих учителей к 

управлению учебной деятельностью учащихся при их 

взаимосвязи и взаимодействия.  

Ключевые слова: подготовка учителей, 

педагогические условия, управление учебной 

деятельности. 
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УДК 159.947.5:373.65 

Паращук Т. М., 

викладач кафедри дизайну, 

Мистецького інституту художнього моделювання  

та дизайну імені Сальвадора Далі, м. Київ 

 

ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

МОЛОДШИХ КУРСІВ МИСТЕЦЬКОГО ВНЗ 

ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ  

ДО СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ, МАЙТЕР-

КЛАСІВ, ВИСТАВОК 

 

Анотація. Стаття присвячена вивченню 

закономірностей формування, розвитку і прояву 

навчальної і професійної мотивації студентів 

молодших курсів шляхом залучення їх до соціальних 

проектів, майстер-класів та виставок. Автор 

також узагальнює власний багаторічний 

організаційний та методичний досвід, результати 

навчання експериментальної діяльності. 

Ключові слова: мистецька освіта, мотивація, 

майстер-клас, соціальний проект. 

 

Постановка проблеми у загальному 

вигляді…Сучасна людина висуває високі вимоги до 

продуктів дизайнерської діяльності. Особлива увага у 

навчально-освітньому процесі приділяється 

формуванню соціальної активної творчої особистості, 

здатної до самостійної творчої продуктивності, яку 

вона може виявити, взявши участь у різноманітних 

проектах.  

Професійна здатність до конкретної діяльності 

визначається як рівнем розвитку здібностей, так й 

низкою інших особистісних властивостей і 

характером мотиваційної сфери – змістом мотивів, їх 
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спрямованістю, мірою активності. Будь-яка 

діяльність передбачає наявність компонента 

мотивації. Це стосується і навчання, що буде 

успішним за умови позитивного ставлення студента, 

наявності пізнавального інтересу, потреби у здобутті 

знань, почуття обов'язку й відповідальності. 

Як відомо, мотив (франц. motif, лат. motus - рух) – 

це спонукання до діяльності, пов'язане із 

задоволенням потреб людини, а мотивація - система 

спонукань, які зумовлюють активність організму і 

визначають її спрямованість. 

 Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв´язання даної проблеми… 
Проблема мотивації з'являється тоді, коли людина 

усвідомила необхідність цілеспрямованого навчання і 

розпочинає  його, як спеціально організовану 

діяльність. Проблема мотивації навчання є однією із 

найважливіших у сучасній психології та педагогіці 

навчання. 

Проблемі мотивації присвячена значна кількість 

праць таких науковців, як Х. Хекхаузен, Г. Мюрей, 

Н. Ах, Д. Браун, Ф. Хоппе, Г. Олпорт, А. Бандура, 

Г. Айзенк, С. Занюк, А. О. Реан, В. Г. Асеєв, 

В. В.Столін, К. Левін, В. Франкл. 

Фахівці стверджують, що навчальна мотивація 

ґрунтується на потребі, яка стимулює пізнавальну 

активність людини, її готовність до засвоєння знань. 

Потреба не визначає характеру діяльності, її предмет 

окреслюється тоді, коли людина починає діяти. 

Спонукальна (мотиваційна) складова навчальної 

діяльності охоплює пізнавальні потреби, мотиви і 

сенси навчання. Важливою умовою учіння є 

наявність пізнавальної потреби і мотиву 

самовдосконалення, самореалізації та 

самовираження. Емоційне переживання пізнавальної 

потреби постає як інтерес. 
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У психології поняття "мотив" означає конкретне 

спонукання, причину, що вимагає дії, вчинків, тому 

мотиви студента визначають як ставлення студента 

до предмета діяльності, спрямованість на цю 

діяльність. Залежно від ставлення до навчальної 

діяльності, її змісту, мотиви студента поділяють на 

внутрішні і зовнішні. 

зовнішня мотивація
(вимоги, вказівки)

внутрішня мотивація
(орієнтована на процес
 і результат)

 

Рис.1 Структура навчальної мотивації 

Внутрішні мотиви пов'язані зі змістом навчальної 

діяльності та її процесом (пізнавальний інтерес, 

потреба в інтелектуальній активності, прагнення 

досягти кращого результату тощо). У свою чергу 

зовнішні мотиви характеризують взаємодію 

особистості із зовнішнім середовищем (вимоги, 

натяки, вказівки тощо). Відповідно до цієї 

класифікації мотивів, методи стимулювання 

навчальної діяльності умовно поділяють на підгрупи: 

методи формування пізнавального інтересу та методи 

формування почуття обов'язку і відповідальності у 

навчанні. 

Для формування мотивів навчальної діяльності 

використовують весь арсенал методів навчання: 
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словесні, наочні і практичні, репродуктивні і 

пошукові, індуктивні і дедуктивні тощо. Кожен із цих 

методів, окрім інформаційно-навчального, здійснює 

також мотиваційний вплив. Проте існують 

специфічні методи стимулювання і мотивації, 

спрямовані на формування позитивних мотивів 

студента, стимулювання пізнавальної активності і 

водночас сприяння збагаченню студентів навчальною 

інформацією. Вони передбачають єдність діяльності 

педагога й студента, стимулів педагога і мотивів 

студентів.  

Професійну мотивацію можна звести до трьох 

основних комплексів. 

1. Інтерес. Безпосередні інтереси (виникають на 

основі привабливості змісту та процесів конкретної 

діяльності) включають: професійно-специфічний 

інтерес – інтерес до предметів та процесів праці, що 

характеризують її основні функції, а також до 

результатів, виражених у створених продуктах, 

наданих послугах і тому подібне; загально-

професійний інтерес – виникає на основі 

привабливості найбільш загальних властивостей 

професії; романтичний інтерес – базується на 

уявленні про незвичайність даної професії; 

ситуативний інтерес – формується на основі 

випадкових, нетипових для даної професії ознак. 

Опосередковані інтереси (зумовлені деякими 

організаційними, соціальними та іншими 

характеристиками професії) охоплюють: 

 професійно-пізнавальний інтерес – базується на 

прагненні до пізнання певних природних, технічних, 

гуманітарних та інших процесів, явищ;  

 інтерес до самовиховання – проявляється у 

прагненні до духовного збагачення і формування 

суб’єктно ціннісних якостей особистості; 
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 престижний інтерес – вибір професії, зумовлений 

перспективами професійного росту і престижністю 

професії у суспільстві; 

 інтерес супутніх можливостей – відображає 

прагнення молодої людини задовольнити за 

допомогою обраної професії певні духовні і життєво-

побутові запити й потреби (прагнення до спілкування 

з людьми, потреба в матеріальному забезпеченні 

тощо); 

 невизначений інтерес – в його основі лежить 

невизначений емоційний потяг до певної професії; 

2. Обов’язок. Мотивом суспільного обов’язку у 

виборі професії є усвідомлення студентом реальної 

суспільної користі від своєї участі в діяльності, 

переживання особистої відповідальності за успішну 

працю, готовність до подолання можливих 

моральних та фізичних труднощів. Можна виділити 

п’ять основних груп мотивів обов’язку: 

 відповідальність по відношенню до 

повсякденних професійних обов’язків і вимог; 

 прагнення до вдосконалення майстерності в 

обраній справі; 

 новаторство у праці та організації; 

 загально-альтруїстичні прагнення; 

 загальногромадянські прагнення. 

3. Самооцінка професійної придатності. Процес 

формування самооцінки професійної придатності є 

суперечливим. Студентові інколи не вдається 

співвіднести відомі йому властивості професії зі 

своїми особистими якостями (дефіцит самопізнання), 

або йому важко обрати професію, яка відповідає його 

потребам (дефіцит професійної інформації). З віком 

зміст самооцінки поступово збагачується, але ці 

зміни не розвиваються послідовно та інтенсивно [4]. 

Фахівці з педагогіки вищої школи З.М. Хулянт, 

Л.В. Кнодель, А.В. Семенова, С.С. Вітвицька та інші 
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характеризують студентський вік як період 

подолання протиріч між зростаючою самостійністю і 

активністю з одного боку і спротиву по відношенню 

умов, вимог, відсутністю внутрішніх критеріїв 

визначення головного і другорядного. Формування 

професійної навчальної мотивації повинні стати 

шляхом  подалання цих протиріч. 

Виклад основного матеріалу дослідження… У 

процесі дослідження були виділені та розглянуті 

етапи формування мотивації в певних видах 

діяльності, а саме – виставках, майстер-класах та 

соціальних проектах. 

1. Інформативно-мотиваційний. На цьому етапі для 

всіх розглянутих видів діяльності, були використані 

методи стимулювання інтересу до навчання і 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

створення ситуації пізнавальної новизни та 

зацікавленості (метод цікавих аналогій, ефект 

здивування), а також яскрава демонстрація 

студентських робіт попередніх років. 

2. Цілеспрямування навчальної діяльності. На 

другому етапі йде навчання певним технікам і 

відточення їх майстерності. При цьому 

використовуються інформативно-рецептивний метод 

(сутність цього методу - передача знань у готовому 

вигляді: слово + наочність), та репродуктивний 

(спонукає студентів до відтворення здобутих знать). 

А також на цьому етапі стимулюючими є змагальний 

момент, момент інтеграції, проміжне якісне 

оцінювання викладачем, самооцінювання, 

взаємнооцінювання, відчуття особистого прогресу. 

3. Професійне та соціальна презентація.  

Беручи учать у виставках, студент молодших курсів 

має можливість отримати професійну оцінку своєї 

роботи, а також порівняти її з роботами конкурсантів. 
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Так, беручи участь у виставці авторської ляльки «В 

гостях у Тарасовій хаті», яку організували 

Меморіальний музеї «Хата на Пріорці» 

Національного музею Тараса Шевченка та портал 

«Творча країна», студенти молодших курсів 

Мистецького коледжу художнього моделювання та 

дизайну отримали перший досвід презентації своєї 

роботи не в навчальному закладі Вони побачили, як 

реагують на їх мистецтво відвідувачі і отримали 

певну критику від фахівців з визначеного виду 

мистецтва, яка підштовхнула студенів до праці над 

помилками та надихнула на створення нових робіт з 

урахуванням набутого досвіду.  

Організація і проведення майстер-класів дає також і 

практику професійного спілкування. Так студенти 

молодших курсів Мистецького коледжу художнього 

моделювання та дизайну починають проявляти 

активність і беруть участь у майстер-класах різних 

напрямів, які проводяться в м.Києві і присвячені 

святам - таким, як День Києва, День Незалежності, 

День відкритих дверей в МІХМД тощо. Набувши 

досвід учасника, студент виявляє бажання стати 

організатором майстер-класів та ділиться досвідом з 

новачками. 

Під час проведення майстер-класів студенти 

зустрічалися з деякими труднощами: необхідністю 

подолання «самовпевненості дилетантизму», 

враховувати особливості простору (місце 

проведення), факторами обмеженого часу, 

екстремальності (чогось не вистачає для виконання 

задачі), присутністю спостерігачів.  

Соціальні проекти найчастіше включають як 

виставки, так і майстер-класи. Наприклад, 

Міжнародний Благодійний Фонд «INSHE 

ZHITTIA», щороку проводить Міжнародний 

конкурс «Без кордонів», і студенти беруть участь у 
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конкурсі четвертий рік поспіль. Студент отримує і 

професійну оцінку своєї роботи, і практику 

професійного спілкування, складає  «екзамен» 

соціальної зрілості, рекламує себе як соціально 

активну творчу людини, натхненника, організатора та 

виконавця. 

4. Інформативно-мотиваційний. Після участі в 

виставках, майстер-класах, соціальних проектах у 

студентів виникають нові ідеї на основі синтезу 

різних технік і  це мотивує шукати шляхи 

розв’язання нових задач. 

Висновки… Участь в соціальних проектах, майстер-

класах та виставках дає можливість себе проявити, 

оцінити свій рівень знань та вмінь, побачити власні 

недоліки та визначити напрямки їх усунення, знайти 

друзів, познайомитися з однодумцями, а можливо і з 

роботодавцями, відчути себе творчою особистістю і 

одночасно складовою великого процесу творіння. 

Залучення студентів до соціальних проектів, 

майстер-класів та виставок на основі принципів 

доступності, послідовності з урахуванням їх 

зацікавленості, здібності, соціального замовлення, 

яке є в суспільстві, дає технологічно гарантований 

результат, щодо підвищення навчальної і професійної 

мотивації. 
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students by a process of involving them to social projects, 

master classes and exhibitions. The author also 
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Паращук Т. Н. Формирование учебной и 

профессиональной мотивации студентов младших 

курсов методом привлечения их к участию в 

социальных проектов, мастер-классах и 

выставках. 

Аннотация. Статья посвящена изучению 

закономерностей формирования, развития и 

проявления учебной и профессиональной мотивации 

студентов младших курсов путем привлечения их к 

участию в  социальных проектах, мастер-классах и 

выставках. Автор также обобщает собственный 

многолетний организационный и методический 

опыт, результаты обучения экспериментальной 

деятельности. 

Ключевые слова. Художественное образование, 

мотивация, мастер-класс, социальный проект. 
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УДК 378: 7.017.1:17 

Фомічова Н. М., 

художник-живописець, 

аспірант Інституту педагогічної освіти  

і освіти дорослих НАПН України, 

м. Одеса  

 

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ  

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-ЖИВОПИСЦІВ  

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Анотація. У статті вистілено проблему 

формування етичної складової творчого потенціалу 

майбутніх художників-живописців в освітньому 

процесі вищого мистецького навчального закладу; 

визначено її теоретичні основи для розробки 

методичної системи. Автором пропонується 

використання методик, спрямованих на розвиток 

творчого потенціалу майбутніх художників-

живописців, насамперед, за допомогою формування у 

них моральної орієнтації на основі світоглядних 

принципів, естетичних поглядів та смаків. 

Ключові слова: художник-живописець, творчий 

потенціал, етика, естетика, образотворче 

мистецтво, індивідуально-орієнтований підхід, 

гуманізація і гуманітаризація освітнього процесу 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими, практичними 

завданнями… Сучасне суспільство визнає, з одного 

боку, важливість гуманістичних цінностей, а з 

іншого, – усвідомлює власну відокремленість, 

потребує додаткових факторів для згуртування і 

консолідації людей. Під впливом глобалізаційних та 

євроінтеграційних процесів окреслюється нова 
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парадигма розвитку національної освіти України, що 

ставить необхідність інноваційних змін у системі 

професійної підготовки майбутніх учителів у вищих 

педагогічних навчальних закладах. Суспільство 

відчуває нагальну потребу в естетично розвинених 

особистостях з активною творчою позицією, 

сформованих на морально-естетичних цінностях, 

здатних до саморозвитку впродовж життя. Це 

зумовлено тим, що в сучасному соціумі 

спостерігаються негативні тенденції, пов’язані з 

дегуманізацією культури, втратою духовних 

орієнтирів, прагматизацією свідомості та 

деперсоналізацією особистості, невілюванням краси 

людського життя. Відтак актуальності набуває 

проблема естетизації суспільства та більш активного 

використання впливу прекрасного в усіх сферах 

життєдіяльності людини. На нашу думку, саме 

мистецтво є одним із дієвих факторів. У силу цих 

причин, на художника-живописця покладається 

відповідальність перед суспільством виконувати 

творчу діяльність, орієнтуючись на високі моральні 

принципи. У зв’язку з цим, дослідження етичних 

аспектів формування творчого потенціалу майбутніх 

художників-живописців набуває особливої 

значущості. 

Аналіз досліджень, в яких започатковано 

розв’язання проблеми, виокремлення 

невисвітлених питань... Як відомо, дослідження 

категорій етики й естетики, а також вивчення їхніх 

узаємозв’язків проводиться з давніх часів. Зокрема 

питання щодо естетизації культури особистості 

порушувалося у розвідках вітчизняних і зарубіжних 

філософів, мистецтвознавців, культурологів, 

педагогів, психологів (А. Баумгартена, М. Бахтіна, 

Г. Гегеля, Ф. Шіллера, А. Бурова, Ю. Борєва, 

О. Государевої, І. Зязюна, М. Кагана, І. Конікова, 
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М. Киященка, Г. Костюка, В. Моляко, В. Ліпського, 

А. Пірадова, Л. Рубінштейна, О. Уледова, Ю. Фохт-

Бабушкіна, П. Якобсона й ін.). Проблеми формування 

естетичних якостей майбутніх учителів засобами 

мистецтва висвітлено у публікаціях М. Галкіної, 

Н. Дьячкової, І. Зайцевої, І. Мінайлоб, 

Л. Побережної, Я. Сопіної, В. Титаренко, Л. Фірсової 

та ін. Водночас, попри належне розроблення вченими 

різних аспектів проблеми культурологічної 

спрямованості мистецької освіти, значну кількість 

праць із проблеми естетизації освіти недостатньо. 

Зокрема невисвітленим є питання щодо взаємозв’язку 

етичних та естетичних компонентів у  формуванні 

творчого потенціалу майбутніх художників-

живописців.  

Метою статті є розгляд положень про 

взаємозв’язок етики та естетики, як теоретичного і 

методичного підґрунтя для процесу формування 

творчого потенціалу майбутніх художників-

живописців у вищому навчальному закладі. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів... 

Чинником, що визначає у сучасних умовах динаміку 

суспільних відносин, є людина-творець, глибоко та 

діалектично мисляча, яка вміє інноваційно 

вирішувати на цій основі різнопланові 

різномасштабні проблеми, що дедалі ускладнюються. 

Художник-живописець як творча особистість, 

«самість»  якої є іманентно властивою її якістю, 

відіграє, на наш погляд, особливу роль у сучасному 

суспільстві, оскільки його індивідуальне образне 

відображення світу сприяє ціннісній орієнтації людей 

в просторі особистого життя і суспільного буття. 

З огляду на це, постає важливе питання про рівень 

моральної свідомості і моральні норми творчої 

діяльності художника-живописця, тобто про вектор 
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його моральної орієнтації. Звідси – актуальність 

етичних проблем педагогіки вищої школи у сфері 

мистецтва, зокрема, образотворчого. 

Основне завдання мистецьких вищих навчальних 

закладів можна сформулювати у сконцентрованому 

вигляді: формування творчого потенціалу майбутніх 

художників, зокрема, художників-живописців. У 

методичному плані воно постає як пошук сучасної 

системи принципів і методів розвитку творчого 

потенціалу майбутніх художників-живописців. 

Складовою частиною цього завдання є формування 

моральної позиції майбутніх художників як 

внутрішнього регулятора їхньої професійної 

діяльності. 

Потенціал особистості можна визначити як 

багатокомпонентний (фізичний, психічний, 

психологічний, духовний) внутрішній ресурс, 

реалізований людиною в тій чи іншій мірі в процесі її 

життєдіяльності задля досягнення поставлених цілей 

та свого акме. Творчий потенціал – це сукупність 

можливості та готовності особистості до 

саморелізаціі у сфері створення «творчого продукту», 

який відрізняється новизною, оригінальністю, 

унікальністю (А. Бодальов, Л. Виготський, 

О. Леонтьєв, М. Мамардашвілі, А. Маслоу, 

Л. Рубінштейн). З огляду на це, особливий інтерес 

для нашого дослідження викликають праці, 

присвячені дослідженню особистості художника. 

Спираючись на наукові розробки із зазначеної 

проблематики, а також на наукові розробки з 

проблематики психології та соціології особистості 

художника (Є. Ільїна, О. Кривцуна, О. Леонтьєва, 

Ч. Ломброзо, Ж. Марінетті, З. Фрейда), можна 

зробити висновок, що структура творчого 

потенціалу майбутніх художників-живописців 

охоплює: задатки і здібності до творчості у сфері 
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образотворчого мистецтва; креативність; творче 

мислення, уяву, інтуїцію; потреби, мотиви, ціннісні 

орієнтації; риси характеру. Умовою трансформації 

творчого потенціалу, як внутрішнього ресурсу, в 

активну творчу діяльність є здатність майбутнього 

художника-живописця до самоактуалізації 

(А. Маслоу). У такому ж ключі розмірковує 

Р. Серьожнікова, розглядаючи індивіда як 

самоактуалізовану особистість із розвиненою 

суб’єктністю [1, c. 14], що дає підстави для 

подальшого дослідження проблеми формування 

потенціалу майбутньої творчої індивідуальності. 

В аспекті проголошеної теми статті, розгляду 

підлягають ті компоненти творчого потенціалу 

майбутніх художників-живописців із перерахованих 

вище, які прямо (через безпосередні контакти) або 

опосередковано (через твори образотворчого 

мистецтва) виводять творця в соціум, у світ людей. 

Мораль та моральність (що на побутовому рівні 

розглядаються як синоніми до поняття «етика»), які 

спираються на традиції і звичаї, прийняті в даному 

суспільстві, на силу громадської думки, на свідомість 

кожної особистості, та є регуляторами 

взаємовідносин індивіда й суспільства, вимагають від 

нього поведінки і дій, відповідно до прийнятих норм 

і правил. Зважаючи на сказане, у структурі творчого 

потенціалу майбутніх художників-живописців із 

моральністю, насамперед, пов’язані потреби, мотиви, 

ціннісні орієнтації та моральні якості творчої 

особистості. 

Художник-живописець творить за законами краси 

(естетики). Якістю, іманентно властивою йому, є 

естетичне ставлення до світу. Засноване на чуттєвому 

пізнанні, воно виступає у психологічній сфері творця 

як естетична свідомість, в структуру якої входять 

світосприйняття і світовідчуття, естетичні почуття, 
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ідеали, потреби та смаки. Специфіка законів краси у 

тому, що художник сприймає реальність насамперед 

крізь форму та колір об’єкта. Він відчуває потребу 

перенести цю красу на полотно. Однак готову роботу 

(візуальну матеріалізацію задуманих художніх 

образів) живописець представляє на огляд широкої 

публіки і тим самим вступає із нею у опосередковані 

моральні відносини, оскільки через полотно він 

висловлює власну естетичну та моральну позицію. У 

зв’язку з цим, постає закономірне питання про 

взаємозв’язок етичних та естетичних складових як у 

художній творчості, так і у формуванні творчого 

потенціалу майбутніх художників-живописців. 

Проблема взаємин і взаємодії цих філософських 

категорій розробляється за допомогою знаходження 

їх загальних сфер та їхніх перетинів у 

функціонуванні у життєвому просторі людини, 

мистецтва та суспільства (Л. Архангельський, 

Ю. Борєв, А. Гусейнов, О. Дробницький, І. Кон та 

ін.). 

Узаємозв'язок етичного та естетичного виявляється, 

на нашу думку, у їхній загальній ціннісній 

спрямованості, гуманістичному векторі. Логічно 

правильним і поміркованим, на наш погляд, є 

твердження, що мистецтво повинне силою краси 

прищеплювати людині високі моральні принципи та 

якості. Аксіологічний зміст прекрасного в тому, що 

воно є «найширшим позитивним суспільним 

значенням явища, позитивною цінністю для людства 

як роду»  [2, c. 57]. Загальнолюдські ж цінності 

лежать в основі моралі і моральності – це добро, сенс 

життя, співчуття, дружба, солідарність, борг, 

відповідальність, совість, гідність особистості. 

Основні категорії естетики внутрішньо наповнені 

етичним змістом. «Прекрасне» найчастіше 

асоціюється з добрим, хоча, трапляється, їхній 



297 

 

розрив, коли зовнішня краса не підтримується 

внутрішньою, але при цьому може бути привабливою 

(так звана «чарівність зла»). «Потворне» ж навпаки, 

переважно сприймається людиною як зло. 

«Піднесене», найчастіше, пов’язане у нашому 

сприйнятті з героїчним, шляхетним (що було темою 

живопису епохи класицизму). «Низинне»  – з 

аморальним. Естетичні та етичні складові у творах 

художника-живописця в єдності виступають у формі 

візуальних художніх образів. 

Спільними для етики та естетики є багато понять – 

«краса вчинків», «низинні пристрасті», «естетизація 

відносин», «прекрасні почуття». Можна погодитися з 

твердженням, що етика і естетика вростають один в 

одного, як дух і душа. Етика без естетики – це 

бездушне моралізаторство, естетика без етики – 

красивість, що позбавлена духовної глибини (за 

Н. Хамітовим). 

Загальне поле етики та естетики у творчості 

художника-живописця – це його ціннісні орієнтації. 

Духовні цінності мають для нього природу ціннісних 

уявлень, в яких є присутнім приписно-оцінний 

елемент [3, c. 33]. Коли у свідомості художника-

живописця сформована ціннісна орієнтація, то 

духовні цінності є визначальними у формуванні його 

потреб та мотивації до творчості. 

Моральна сфера життєдіяльності художника певним 

чином співвідноситься з його положенням у соціумі, 

а уявлення про нього змінювалися протягом століть. 

У Стародавній Греції, наприклад, деякі філософи 

розглядали художника не як особистість, а тільки як 

передавача божественних ідей (Платон). У Середні 

століття художника вважали богообраним, його 

шанували (Августин). Християнство висувало до 

иконописців високі моральні вимоги, вимагало 

чистоти помислів, суворої дисципліни (Стоглав). 
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Романтизм наділяв художника рисами пророка. 

Визнання таланту як дару нібито ставить художника 

вище «натовпу», вище моральних норм, законів, 

виправдовує його безмежну свободу у творчості й у 

житті (Ж. Маритен, А. Менегетті). Адепти 

психоаналізу виводять особистість художника за 

рамки моральних норм, розглядаючи геніальність у 

мистецькій сфері як божевілля (З. Фрейд). 

Революційні демократи вважали головними в 

особистості художника такі моральні якості, як 

громадянський обов’язок і відповідальність 

(В. Бєлінський, М. Чернишевський). 

На наш погляд, якщо художник існує і творить у 

соціумі, він не може знаходитися за межами 

моральних настанов. Однак його комунікація з 

іншими членами суспільства, що становить простір 

моральності, має переважно опосередкований 

характер. Виходячи з цього, моральні регулятори 

творчої діяльності художника-живописця слід 

шукати, на нашу думку, у сфері екзистенції як 

внутрішнього буття особистості, її сутності, її 

рефлексії з приводу найважливіших питань – про 

сенс життя, вибір свого шляху, про відповідальність і 

совість. 

Екзистенційно-естетичний поворот в етиці для 

художника-живописця трансформується головним 

чином у проблему свободи творчості, яка 

загострилася в естетиці з виникненням авангардних 

течій у живопису і, відповідно, в зламі традиційної, 

академічної системи художньої освіти. З 

абсолютизації свободи творчого самовираження 

виникає розуміння навчання майбутніх художників-

живописців як нав’язування їм загальноприйнятого 

стандарту, застарілих канонів. Тим самим фактично 

заперечується необхідність професійної підготовки. 
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У поглядах сучасних дослідників на особистість 

художника (Г. Батищев, І. Кон, О. Кривцун, В. 

Толстих та інші) в системі соціальних відносин ми 

вважаємо важливим висновок про те, що акцент 

повинен робитися як на волі творчого 

самовираження, так і на відповідальності творця, 

обумовленій соціально значущою місією мистецтва. 

Художники, як справедливо вважає О. Ранк, 

належать до вождів людства у боротьбі за 

втихомирення та облагороджування ворожих 

культурі інстинктів ... Вони переливають старий 

інстинкт в нову, більш привабливу, більш благородну 

форму [4, c. 117-132]. 

У цьому, спираючись на практику затвердження О. 

Ранка прочитується і давно помічене дослідниками 

явище: творчість виводить особистість за рамки 

внутрішнього «Я», підносить, укрупнює. Художник 

особливим зусиллям волі здійснює прорив із 

екзистенціальної сфери у трансцедентне (Ж-П. Сартр, 

М. Хайдеггер). Відповідно, суспільство має право 

пред’являти йому більш високі моральні вимоги. 

В екзистенційному плані, моральним регулятором 

творчого самовираження художника-живописця є 

також його совість, яка виступає як почуття 

відповідальності, звернене до самого себе. 

Екзистенція, «необ’єктивуюча людська самість»  (К. 

Ясперс), є «згустком питань, звернених художником 

до самого себе, таких, як сенс життя, моральний 

вибір, смерть і страждання, свобода і 

відповідальність, любов, конформізм і 

нонконформізм. Художник-живописець відповідає на 

ці нагальні питання буття мовою свого мистецтва, 

ідеєю, вираженою в малюнку, колориті, композиції 

картини. Художницька совість не дозволить 

живописцю навіть в умовах сучасного арт-ринку, 

коли поняття «талант»  витіснене поняттям 
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«успішність»  (продаваність робіт), не опуститися в 

своїй творчості до антиестетизму. 

Естетичні уявлення людини, її естетичні смаки, 

ідеали, так само як і етичні норми, прищеплюються 

людині і формуються в її свідомості під впливом 

традицій, освіти, виховання. Однак поняття 

«виховання», що з тривогою відзначають дослідники 

(І. Зязюн, А. Ізвеков, Є. Ільїн та ін.), в сучасній 

педагогічній літературі нівельовано. Світоглядний 

вакуум, утворений у результаті знищення багатьох 

соціальних і гуманістичних цінностей, ідеологічний, 

етичний та естетичний плюралізм, помножений на 

можливості впливу «глобальної павутини», призвів 

до того, що росте молоде покоління з «кліповою»  

свідомістю. «Вища освіта практично перестала 

виконувати виховну функцію», – обґрунтовано 

стверджує А. Ізвеков [5, c. 65]. Вищій школі 

необхідно подолання дефіциту культури, відчуженої, 

безликої передачі знання (І. Зязюн), а одна з ознак 

культури особистості – високий рівень моральних 

переконань і вчинків.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. 

На основі викладено матеріалу можна стверджувати, 

що система вищої мистецької освіти потребує 

інновацій, які б, зокрема, повернули повноцінний 

сенс поняттю «навчально-виховний процес», щодо 

дієвих форм і методів морального виховання в 

процесі формування творчого потенціалу майбутніх 

художників-живописців, то варто відзначити такі: 

– гуманізація освітнього процесу, тобто 

застосування механізмів реалізації гуманістичних 

ідей у практиці вищої школи. Гуманізацію освіти 

можна розглядати як спрямованість всіх форм і 

методів на передачу студентам загальнолюдських 

цінностей, які повинні переважати над 

корпоративними, індивідуалістичними, на 
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оптимізацію взаємодії художника-живописця і 

соціуму; 

– гуманітаризація процесу навчання, що допускає 

використання гуманістичних методів і засобів; 

особистісно-орієнтований та ціннісно-смисловий 

підхід в освіті; залучення майбутніх художників-

живописців через гуманітарні дисципліни та інші 

форми освітнього процесу до духовних основ буття і 

культури, до творчої діяльності. Не будучи 

«людиною культури»  (І. Зязюн), художник-

живописець не в змозі реалізувати свій природний і 

отриманий у процесі навчання творчий потенціал, він 

залишається ремісником; 

– індивідуально-орієнтований підхід до студентів, 

який являє собою специфічну форму особистісно-

орієнтованого підходу, обумовлену індивідуальним 

характером діяльності художника-живописця та 

унікальністю виробленого ним «продукту» ; 

– системне поетапне формування у студентів 

позитивних, гуманістично спрямованих ціннісних 

орієнтацій через всю методичну систему навчання, 

через усі форми виховної роботи - аудиторну, 

позааудиторну, самостійну (навчальні та дозвільні 

творчі майстерні, студентські наукові конференції, 

організація виставок, колективні проекти, художня 

самодіяльність, пленери, відвідування музеїв, 

галерей, театрів тощо); 

– відповідність компетентності викладачів різних 

дисциплін і художників-педагогів вимогам та нормам 

педагогічної етики, яка, виходячи з суб’єктно-

суб’єктних відносин у вищому навчальному закладі, 

передбачає повагу гідності студента як особистості, 

об’єктивну оцінку і стимулювання творчої 

діяльності, відмову від авторитарних методів 

навчання, особистий приклад у творчості та 

моральних принципах. 
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Мистецька освіта характеризується майже 

невловимим для формальної фіксації розвитком 

особистості [6, c. 28]. Відтак, сучасний вищий 

художній навчальний заклад має реальні можливості 

використання засобів образотворчого мистецтва, 

освоєння яких і є однією з цілей оптимального 

навчально-виховного процесу, для формування 

особистості творчої, натхненної, морально свідомої. 
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Fomichova N. M. Ethical aspects of forming creative 

potential of future painters in higher education 

Annotation. The problem of forming ethical component 
of the creative potential of future painters in the 
educational process of higher art education; determined 

by its theoretical basis for developing methodical system 
arising from the specifics of the artist-painter. 

It is proposed to use techniques aimed at developing the 

creative potential of future artists, painters, first of all, by 
forming their moral orientation based on philosophical 
principles, aesthetic views and tastes. 

Keywords. painter, creativity, ethics, aesthetics, art, 
individual-oriented approach, humanization and 
liberalization of the educational process. 

 
Фомичева Н. М. Этические аспекты 

формирования творческого потенциала будущих 

художников-живописцев в высших учебных 

заведениях 
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Аннотация. В статье освещена проблема 

формирования этической составляющей 

творческого потенциала будущих художников-

живописцев в образовательном процессе высшего 

художественного учебного заведения; определены ее 

теоретические основы для разработки 

методической системы. Автором предлагается 

использование методик, направленных на развитие 

творческого потенциала будущих художников-

живописцев, прежде всего, посредством 

формирования их нравственной ориентации на 

основе мировоззренческих принципов, эстетических 

взглядов и вкусов. 

Ключевые слова: художник-живописец, творческий 

потенциал, этика, эстетика. 
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ТРАДИЦІЇ СЮРРЕАЛІЗМУ  

У ЗБІРЦІ ТЕТЯНИ МАЛЯРЧУК «ЗВІРОЛОВ»: 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ У ВНЗ 

 

Анотація. Автор статті робить спробу 

проаналізувати творчість Тетяни Малярчук у 

контексті розвитку української літератури ХХ – 

ХХІ століть. Досліджуючи художньо-стильові 

особливості оповідання «Метелик»  автор 

проводить паралелі з традиційними образами і 

символами народної міфології, вказує на риси 

сюрреалізму й постмодернізму у творі. На основі 

ґрунтовного аналізу автор пропонує модель вивчення 

оповідання у ВНЗ у взаємозв’язку з 

кінематографічним мистецтвом. 

Ключові слова: сюрреалізм, реалізм, образ, 

оповідання, практичне заняття, збірка, ігрове кіно, 

кадр. 

 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями… Витоки 

сюрреалізму як мистецького явища мистецтвознавці 

вбачають у дадаїзмі, який не знайшов вияву на 

українських теренах. Дослідники зазначають, що 

сюрреалізм сформувався на межі модернізму й 

авангардизму, характеризувався деструктивністю, 

тяжів до децентралізації художніх систем, водночас 

мав власну, лише частково запозичену в дадаїзму, 

програму [1]. В українській літературі ХХ століття 
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сюрреалізм набув поширення здебільшого в ліриці 

Богдана-Ігоря Антонича, Василя Барки, Емми 

Андієвської. Проте сучасні дослідники української 

літератури пов’язують відродження традицій 

вітчизняного сюрреалізму з ім’ям Тетяни Малярчук.  

Варто зазначити, що її твори характеризуються 

різним рівнем «надреалістичності». Наприклад, 

«Ендшпіль Адольфо або Троянда для Лізи», «Як я 

стала святою»  тяжіють до класичного сюрреалізму, а 

твори: «Згори вниз», «Говорити», «Звірослов»  мають 

виразний сюжет, причинно-наслідкові зв'язки, 

містять реалістичні описи історичного минулого й 

сучасного життя.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми… 

Творчий доробок письменниці, як і більшості 

представників сучасної вітчизняної літератури, на 

сьогодні є поза увагою дослідників. Єдиним 

джерелом для аналізу залишаються відгуки, рецензії, 

матеріали Інтернет-форумів.  

Метою статті є аналіз художніх особливостей 

збірки Тетяни Малярчук «Звіролов»  в контексті 

світової і вітчизняної літературних традицій, 

розробка моделі вивчення оповідань письменниці у 

ВНЗ у взаємозв’язках із кіномистецтвом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 

основі концепції сюрреалістів (від французького 

слова surrealite – мистецтво надприродного) лежить 

чітка система філософських поглядів, без розуміння 

якої неможливе усвідомлення специфіки цього 

мистецького напряму, а відповідно і правильне 

прочитання творів. По-перше, це інтуїтивізм 

А. Бергсона, що надавав перевагу інтуїції як єдиному 

засобу пізнання: час, рух і матерія утворюють 

першооснову світу, де все випадкове. Лише 

мистецтво є сферою інтуїтивного «прозріння», його 
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треба сприймати несвідомо, покладаючись на 

інстинкт. По-друге, концепція сюрреалізму 

спирається на ідеї В. Дільтея про «потік свідомості»  і 

можливості фантазії. Тому ставляться під сумнів 

об’єктивні критерії пізнання істини, надається 

великого значення фантазії як засобу зарахування 

випадкового до семантично значимого, істотного. 

Проте найбільше позначилася на формуванні ідейних 

положень сюрреалізму теорія психоаналізу 

З. Фройда, яка концентрує в собі і соціологію, і 

етику, і психологію. Принципове значення надається 

співвідношенню свідомості та підсвідомого, трьох 

рівнів людської психіки – Super ego (надсвідоме), Ego 

(свідоме), Id (підсвідоме), що зумовлюють поведінку, 

моральні настанови, інстинкти, при цьому перевага 

надається Id. Особливого значення набуває вчення 

про «лібідо»  (статевий інстинкт) та сублімацію, 

тобто реалізацію цього інстинкту в художній 

творчості [1].  

Основними прийомами французького сюрреалізму 

вважають принцип автоматизму, тобто писання «під 

диктовку»  несвідомого, так зване «звільнення 

психічної активності». До поширених прийомів 

сюрреалізму відносився колаж, що полягав у 

компонуванні твору із фрагментів різних видів 

мистецтва (наприклад, текст і фотографія), творче 

шокування свідомості «об’єктивними випадками 

життя»  і будь-якими творами мистецтва, об'єктивний 

випадок, що розкривався у випадкових збігах 

(наприклад, раптова зустріч із людиною, про яку 

щойно згадав), коли подібне випадкове схрещення 

дійсності і думки стає вісником таємного «послання». 

Отже, вищевикладені положення дають змогу 

стверджувати, що в структурі сюрреалізму є досвід 

дадаїзму (анархічний бунт проти цивілізації, нігілізм, 

заперечення культури та національної традиції, 
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прийоми «автоматичного письма», «правил 

випадковості») і традиції модерністських течій 

(довготривалість течії, її універсальність, ґрунтовна 

філософська основа). 

Водночас сюрреалізм подекуди розглядають як 

стилістику – набір стилістичних засобів, які можуть 

подати видіння (наприклад, у стані хвороби, 

алкогольного чи наркотичного сп’яніння) чи сни, 

тобто реальність, побачену й сприйняту поза 

свідомістю, так, начебто це звичайна, повсякденна 

дійсність. Важливим є те, що сюрреалістичною 

стилістикою можуть послуговуватися для написання 

творів різних стилістичних напрямів, наприклад, 

реалістичного, неоромантичного, міфологічного. 

Агресивна деструктивна діяльність європейських 

сюрреалістів майже не зачепила українських 

письменників, які засвоїли в основному естетичну 

концепцію сюрреалізму, його прийоми і основні 

категорії. Це пояснюється тим, що українська 

ментальність більш схильна до модерністської 

творчості (а не аванґардистської) – витонченої, 

естетизованої і високохудожньої. Українських митців 

зацікавила перш за все «поєднуваність 

непоєднуваного», ірраціональне світосприйняття, 

нашаровування смислів, сновидіння, а не епатажність 

поведінки, заперечення ідеалів минулого, сварки та 

бійки.  

Тетяна Малярчук позиціонує свою творчість як 

явище проміжне між сюрреалізмом і реалізмом, 

пояснюючи це типи процесами, що відбуваються в 

сучасному мистецькому процесі загалом: «… той 

реалізм, що Ви маєте на увазі, давно вмер. Сьогодні 

він неможливий, тому що світ перестав бути 

реалістичним. Він постмодерністський, 

постінформаційний, постшизофренічний – який 

завгодно, але не реалістичний. Реалізм – це коли 
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можеш бути в чомусь упевненим, коли можеш щось 

стверджувати, коли маєш нахабність написати про 

свого сусіда й бути впевненим, що у твоєму тексті – 

твій сусід. Коли я пишу про своїх сусідів – це 

однаково я. Тому що я нічого про сусідів не знаю»  

[2].  

Збірка «Звіролов»  [3] вийшла у 2009 році, в 

анотації зазначено, що вона продовжує українську 

середньовічну традицію видання своєрідних 

енциклопедій, з яких давні українці могли дізнатися 

інформацію про тварин і птахів, здебільшого 

екзотичних (фенікса, єдинорога, лева, слона, кита), 

інколи про камені та рослини. Кожна розповідь 

складається з двох частин: у першій описуються 

властивості тварин, у другій встановлюється 

«подібність» і робиться повчальний висновок. 

Описані спостереження цінні для читачів настільки, 

наскільки явища природи можуть бути витлумачені 

як символ релігійно-моральних понять. Олександр 

Білецький вказує, що кожна розповідь побудована на 

паралелізмі: описуючи певні риси і властивості 

тварини, автор проводить паралелі з образами 

християнської релігії [4]. Загалом рівень науковості 

інформації досить низький, проте наївно-фантастичні 

уявлення викликали допитливість читачів, 

змушували працювати думку.  

Збірка «Звірослов»  Тетяни Малярчук подібна до 

енциклопедії чи якогось довідника навіть зовнішнім 

виглядом: заголовки оповідань пропонуються, 

відповідно до традиції, латинськими відповідниками 

українських назв, а поряд у дужках 

розшифровуються. Літературний критик Тетяна 

Трофименко зауважує, що збірка Т. Малярчук – це 

«Фізіолог» «без теологічної частини; світ, із якого 

вихолощене все божественне; правда, не вина 

авторки, що він часто так і виглядає»  [5].  
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Авторка пропонує десять оповідань, у яких теж 

проводить власні паралелі і робить висновки, 

стверджуючи, що людина подібна до метелика, 

курки, собаки, медузи, щура, ворона, слимака, свині, 

зайця, пуми; вона перш за все прагне любові. 

Останнє оповідання збірки має назву «Метелик». З 

образом метелика в народній міфології пов’язані 

уявлення про душу, яка може відлітати з тіла 

померлого в образі метелика. На Поділлі, коли бачать 

нічного метелика, говорять: «Прилетіла чиясь душа» 

; на Півдні України вважалося, що якщо не роздати 

поминальне, то душа померлого з’являтиметься 

перед родичами в вигляді нічного метелика. Саме 

тому вважалося гріхом вбивати цю істоту. Ці 

уявлення на основі метонімії пов’язують образ 

метелика зі смертю: він вважається передвісником 

смерті, або хвороби. Визнавався зв’язок метелика з 

психікою людини, вважалось, що метелики настільки 

різнокольорові, що якби вони зібралися всі разом, у 

людини трапилось би помутніння розуму [6].  

Критик Остап Сливинський зазначає, що «Метелик»  

– це оповідання про «пиріжки з картоплею, 

соняшники, приміські вокзали, власний бізнес, вікна 

як ікони, тополиний пух, бібліотеки, совки, царство 

небесне»  [7]. Жанка, головна героїня твору, – 

продавець пиріжків на миронівському вокзалі. 

Убогість і примітивність життя жінки розкривається 

в тексті поступово: вона рідко виїжджає з 

Миронівни, більшість часу проводить на вокзалі, 

користується дешевою косметикою (тіні для очей 

«Ruby rose», туш, що була куплена на початку 

вісімдесятих Жанчиною матір’ю, а потім перейшла у 

спадок дівчині), не читає книжок, має приблизне 

уявлення про балет, навіть ніколи не бачила 

соняшників. 

Жанка закохана в чергового по вокзалу Ваню: «Я 
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вже цілий рік терплю. Цілий рік крадькома за ним 

спостерігаю. Вивчила всі його звички і розклад 

роботи. Кілька разів він купував у мене пиріжок з 

картоплею, кілька разів я набиралася мужності 

подивитися прямо йому в очі. І нічого, Боже. Я для 

нього не існую» [3, с. 241]. Жанка вірить в Бога, 

проте ці стосунки дуже специфічні: «У кімнаті немає 

жодної ікони чи образа. Жанка звикла молитися до 

вікна, так, ніби вікно – це ікона. Ніби у вікні – лице 

Бога»  [3, с. 240]. Коли вона гнівається на Бога, то 

закриває вікно, проте голова Бога кружляє кімнатою, 

сідає на подушку біля Жанчиної голови. Стосунки 

героїні з Богом не відповідають православній моделі: 

Жанка дискутує з Богом, скаржиться на його 

байдужість, робить спробу домовитися з ним, 

гнівається: «Я стільки років у тебе вірю, – шепоче 

Жанка, – а ти так ніколи мені і не допоміг. І, я тебе 

прошу, не треба розводити тут демагогію, що віра 

має бути безкорислива. Я в тебе вірю, ти маєш 

користь з моєї віри, ну то прошу – допоможи мені 

хоч раз! Ніколи нічого в тебе не просила, а тепер 

прошу. Дай мені його!»  [3, с. 241]. 

У цьому аспекті цікавою є кінцівка оповідання: Бог 

дарує Жанці Царство Небесне, але «…я просила не 

Царства Небесного. Ти дав мені забагато. Я просила 

всього лиш Його». Отже, жінка готова відмовитись 

від Царства Небесного заради бажаного чоловіка, 

взаємна любов є для неї важливішою. 

У рецензії на збірку кінцівка пояснюється так: «не 

від хорошого життя перетворюється на метелика 

скромна і ніжна серцем продавщиця пиріжків, 

закохана в залізничника – це для неї єдина 

можливість вирватися з зачарованого кола любовних 

невдач і решти прикрощів нашого недосконалого 

світу» [7]. На нашу думку, не можна сприймати текст 

лише на сюжетному рівні, адже Таня Малярчук 
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залишається представницею сюрреалізму: метелик у 

творі є не лише уособленням душі головної героїні, 

яка справді є надто витонченою і ніжною, щоб 

вижити в жорстоких реаліях цього світу. Він є 

втіленням мрії, символом виходу на межі буденності, 

сірості буднів. Головна героїня прагне порушити 

традиційний плин свого життя, додати елемент свята, 

несподіванки. Це виявляється в її проханні до баби 

Віки розширити асортимент пиріжків, готувати їх не 

лише з картоплею, а й з іншими інгредієнтами; у 

непрактичній пораді Ірмі Іванівні розпочати власний 

бізнес у сфері послуг із розведення метеликів, які 

живуть лише кілька діб. 

Водночас, образ метелика зустрічається в тексті в 

різних значеннях: метелики – це «… тварини 

одноразові. Живуть по два-три дні, так що тут немає 

великого гріха»  [3, с. 265]; люди тягнуться до 

красивого, хочуть потримати красиве в руках, а 

виявом красивого і незвичного є метелики; метелики, 

на відміну від котів і собак, не схожі на людей, «… 

вони з іншого царства. Вони ніби з іншого світу. Їх 

так важко зрозуміти…» [3, с. 274]. Можна 

простежити зв'язок цих ідей із народними 

уявленнями про метеликів, тим більше, що Жанка 

пропонує Ірмі розводити саме нічних метеликів. 

Під час практичного заняття зі студентами-

філологами пропонуємо обговорити такі питання: 

1. Сюрреалізм як художньо-естетичний феномен. 

У методичних рекомендаціях зазначаємо, що 

студенти мають звернути особливу увагу на 

філософське підґрунтя сюрреалізму, специфіку 

сюрреалістичного письма, приналежність цієї 

художньої системи до авангардизму, специфіку 

українського варіанту сюрреалізму. 

2. «Фізіолог» чи «Бестіарій» – перекладна пам’ятка 

давньоруської доби. 
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З метою простежити неперервність розвитку 

української літератури варто провести літературні 
паралелі між збірками різних епох; студенти мають 
пригадати з курсу давньої української літератури 

художні особливості оповідань зі збірки «Фізіолог», 
визначити їхнє призначення, схарактеризувати 
основні образи. 

3. Особливості мистецького стилю Тетяни 
Малярчук. 

Студенти на основі прочитаних творів, інтерв’ю, 

відгуків на художні тексти характеризують творчий 
доробок письменниці, специфіку її авторського 
стилю і світоглядну концепцію. 

Пропонуємо систему орієнтовних запитань і 
завдань для аналізу оповідання «Метелик»: 

-  Схарактеризуйте особливості життя головної 

героїні оповідання Жанки. 
- Знайдіть у тексті описи предметів, які 

характеризують життя Жанки. 

- Дослідіть мову героїв твору. З якою метою 
авторка вводить елементи розмовної мови у текст 
твору? 

- Про що свідчить бажання чергового по вокзалу 
Вані поділитись із кимось своїми думками ? 

- Чому, на Вашу думку, Жанка пропонує бабі Віці 

розширити асортимент пиріжків ? 
- У чому полягає своєрідність стосунків Жанки 

з Богом ? 

- Прокоментуйте цитату з твору: «Я не хочу тебе 
слухати. Я досить намучилась! І тепер всьо. Буду 
продавати пиріжки, їсти їх, дивитися телевізор, 

ходити в туалет, купувати собі імпортні блузки раз у 
два місяці. І всьо. І так буду жити. Як комаха». Як 
узгоджується ідея героїні «жити як комаха»  з 

образом метелика? 
- Яким способом Жанка прагне заслужити любов 

Вані? 
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- Навіщо вона забирає копійки з гаманця п’яного 

чоловіка? Чому лише білі монети? 

- Схарактеризуйте образ метелика в народній 

міфології. Чому, на Вашу думку, Жанка 

перетворюється саме на метелика? 

- Висловіть власні міркування щодо кінцівки 

твору: за що Бог дарує Жанці Царство Небесне ? 

Поясніть її реакцію. 

На занятті відбувається перегляд ігрового фільму 

«Метелик», знятого Максимом Буйницьким на 

кіностудії імені Олександра Довженка, після якого 

студенти обговорюють художній і кінематографічний 

варіанти. Ідея фільму сформульована в гаслі: «Про 

що жінки розмовляють з Богом, якщо не ходять до 

церкви». Варто наголосити, що для оповідань Тетяни 

Малярчук загалом характерна «екранність»  дії, 

оскільки у збірці маємо третьоособового оповідача, 

який себе нічим не виявляє, авторка начебто 

самоусувається від оповіді, перетворюється на 

дослідника чи спостерігача. 

С. Жила зазначає, що художні фільми за текстами 

письменників – це цілком самостійні творчі акти; 

автори екранізацій шукають рівноцінні еквіваленти 

першоджерелам у царині кінематографічної 

образності. Під час екранізацій виникають 

відхилення від тексту письменника, з'являються нові 

діалоги, вчинки дійових осіб, а почасти й цілі 

епізоди. Для того, щоб якнайповніше і найточніше 

висловити в кінострічці те, що хотів сказати автор 

першоджера, сценаристам і режисерам доводиться 

далеко відходити від тексту й відтворювати на екрані 

лише дух твору, його філософські, психологічні, 

архетипні основи [8]. 

На нашу думку, авторському колективу, який 

займався зйомками фільму, вдалося передати ідею 

твору, відтворити атмосферу міського вокзалу, 
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особливості повсякденного життя простих людей, 

передати внутрішні переживання головної героїні. 

Проте в кінематографічній версії відсутній важливий 

для розуміння ідейного змісту епізод про бізнес у 

сфері послуг, яким збирається займатись Ірма, і 

поради, що дає їй Жанка щодо розведення метеликів.  

Пропонуємо студентам після перегляду фільму 

поміркувати над запитаннями: чи вдало дібрано 

склад виконавців, як вони справлялися з виконанням 

своїх ролей; якими засобами користувалися творці 

кінофільму, щоб донести до глядача ідею твору; які 

епізоди фільму, на вашу думку, є найбільш вдалими; 

чи вдалося режисеру передати творчий задум 

письменниці; які відмінності ви помітили між 

художнім і кінематографічним творами. 

Наприкінці заняття варто підбити загальні 

підсумки: студенти мають зробити висновки щодо 

головної ідеї, яка об’єднує оповідання зі збірки, 

образів головних героїв, встановлених письменницею 

паралелей з образами тварин. 

Висновки з проведеного дослідження і 

перспективи подальших розвідок... Проведені 

практичні заняття засвідчили, що використання 

фільму сприяє глибшому аналізу тексту, підвищенню 

інтересу студентів до сучасної української 

літератури, дає можливість закцентувати їхню увагу 

на тих моментах, які були пропущені під час 

самостійного читання художнього твору. 
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Lilik О. V. Roots of surrealism in a collection 

«Zviroslov»  by Тatiana Мalyarchuk: 

recommendation for study in universities 

Annotation. The author of this article tries to analyze 
the work of Tatiana Malyarchuk in the context of 
Ukrainian literature XX-XXI centuries. Exploring the art-

style features of her story «Butterfly», author draws the 
parallels with traditional symbols and images of national 
mythology, indicates the features of surrealism and 

postmodernism in this story. Based on a thorough 
analysis, the author proposes a model of this story’s 
studying at the university in relations with the cinematic 

arts. 
Key words: surrealism, realism, image, story, practical 

classes, collection, game film, frame. 

 Лилик О. В. Традиции сюрреализма в сборнике 

Tатьяны Mалярчук «Зверолов»: рекомендации к 
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Аннотация. Автор делает попытку 

проанализировать творчество Татьяны Малярчук в 

контексте развития украинской литературы ХХ – 

ХХІ веков. Исследуя художественно-стилевые 

особенности рассказа «Бабочка»  автор проводит 

параллели с традиционными образами и символами 

народной мифологии, указывает на черты 

сюрреализма и постмодернизма в произведении. На 

основе основательного анализа автор предлагает 

модель изучения рассказа в ВУЗе в взаимосвязи с 

кинематографическим искусством. 

Ключевые слова: сюрреализм, реализм, образ, 

рассказ, практические занятия, сборник, игровое 

кино, кадр. 
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ХУДОЖНЄ ВИТИНАНКАРСТВО 

В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО 

ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА 

 

Анотація… У статті проаналізовано художньо-

зображальні засоби та принципи композиційної 

побудови витинанки, що вирізняють пластичну мову 

у народній і професійній творчості. Визначено 

специфічні ознаки художнього витинанкарства як 

техніки, використання якої впливає на формування 

композиційних умінь майбутніх художників-

педагогів. Окреслено основні принципи роботи технік 

художнього витинанкарства, що застосовуються в 

освітній практиці підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва.  

Ключові слова: витинанкарство, художник-

педагог, орнаментальна композиція, монокомпозиція. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді, її 

зв’язок із важливими завданнями… Під впливом 

науково-технічного прогресу зростає роль творчої 

особистості як індивідуальності, яку вирізняє 

креативне творче мислення, реалізоване в мистецькій 

діяльності. З огляду на це, важливого значення 

набуває фахова підготовка майбутніх художників-

педагогів. У процесі засвоєння фахових знань 

декоративно-прикладне мистецтво розглядаємо як 

значущий чинник трансформації конкретного 
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навчального матеріалу в особисті цінності, які 

визначатимуть фаховий рівень студента в майбутній 

художньо-педагогічній діяльності. 

У контексті художньо-педагогічної освіти на 

особливу увагу заслуговує вивчення і використання 

технік сучасного витинанкарства. Означений вид 

мистецтва у професійній підготовці майбутніх 

фахівців, що акумулює в собі традиції у поєднанні з 

сучасними можливостями декоративно-прикладних 

мистецтв, забезпечує формування композиційних 

умінь студентів, впливає на розвиток творчих 

здібностей, а також вирізняється значущим 

потенціалом виховних спектрів впливу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій із 

проблеми, виокремлення невирішених її частин… 

Різноаспектні проблеми, пов’язані з дослідженням 

художнього витинанкарства як різновиду 

декоративно-прикладного мистецтва входять до кола 

наукових інтересів відомих науковців. Так, 

функціональні, стилістичні та декоративні 

особливості народної витинанки висвітлено у 

публікаціях В. Гагенмейстера, М. Селівачова, 

М. Станкевич. Праці Н. Гуляєвої, З. Косицької, 

В. Мельника, І. Міщенко, О. Швець репрезентують 

лише часткові, епізодичні відомості про народне 

витинанкарство та його майстрів. У студіях 

мистецтвознавців – Г. Гірник, Г. Міщенко, Л. Рожко-

Павленко, О. Тихонюк, А. Шевчук, Д. Шинкаренко 

досліджена творчість професійних майстрів 

витинанки. Незважаючи на кількість розвідок, 

констатуємо, що дидактичний потенціал художнього 

витинанкарства у публікаціях не відображено. Про 

використання витинанки на уроках образотворчого 

мистецтва, трудового навчання та заняттях гуртків 

свідчать поодинокі праці Н. Бондаренко, Н. Кацило, 

О. Полєвікової, С. Романцова. До  глибшого аналізу 
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цієї техніки в контексті художньої підготовки 

студента вищого навчального закладу спонукають 

статті  А. Пушкарьова, М. Станкевича, О. Тихонюк.  

Формулювання мети статті: висвітлити 

дидактичний потенціал художнього витинанкарства 

та розкрити його роль і значення у фаховій підготовці 

майбутнього художника-педагога.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів… 
В Інституті мистецтв Східноєвропейського 

університету імені Лесі Українки опанування змістом 

і техніками художнього витинанкарствства 

передбачено метою дисципліни «Декоративно-

прикладне мистецтво». Завданнями курсу 

передбачено теоретичне і практичне засвоєння 

орнаментальних, колористичних, типологічних і 

технічних особливостей основних традиційних видів 

декоративно-прикладного мистецтва відповідно до 

освітньо-професійної програми фахової підготовки. 

Ознайомлення з історією розвитку витинанкарства на 

Україні, прототипами витинанки, композиційними 

схемами на прикладі традиційної витинанки дає 

можливість студенту вивчити  принципи рапортної 

організації орнаментів, основ декоративної 

орнаментальної композиції та монокомпозиції, 

усвідомити естетичні смаки наших пращурів. 

Ознайомлення зі стилістикою творів сучасних 

професійних художників, майстрів витинанки, 

спонукає студентів до сприйняття техніки крізь 

призму сьогодення. 

В основі українського народного витинанкарства – 

паперовий декор українського житла першої 

половини ХІХ століття, що відрізнявся декоративним 

спрямуванням і спирався на широкий діапазон 

технічних прийомів виготовлення, різноманітну 

рапортну будову та традиційні народні мотиви 
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українського орнаменту у порівнянні з сюжетними 

західно-європейськими [2, с. 220]. 

У народному українському витинанні 

орнаментальні мотиви утворилися під впливом 

народних видів художньої творчості, зокрема 

вишивки, ткацтва, розпису, художньої обробки 

шкіри. Композиції народної витинанки – це стрічкові 

(стрічковий рапорт) – рушнички, рамки фіранки до 

вікон, центрально-симетричні (центральний 

променевий розетковий рапорт) – розетки або 

«зірки», елементи яких часто запозичені з рослинних 

орнаментів, в яких мотив вписується в коло, квадрат; 

і дзеркально-симетричні (геральдичний рапорт) – 

витинанки дерев, вазонів, птахів, хатніх тварин та 

«ляльок». Як правило, серед рослинних мотивів, 

частіше тарпляються, квіткові (мотиви трав, маків, 

волошок у житі, бузку, грон калини).  

Оригінальним композиційним прийомом можна 

назвати використання схеми перехрестя, закладеної у 

зображенні рушників, жестів рук, схрещеної зброї, 

музичних інструментів. Ця схема символічна: в 

одному випадку вона набуває значення захисту від 

недолі, в іншому – міцність людської дружби [1, 

с. 80].  

Фольклорна активізація виду народного мистецтва, 

як зазначає мистецтвознавець О. Найден, пов’язана 

не з відродженням архаїчних культів, вірувань, 

обрядів, а, навпаки, – з частковою або повною 

втратою останніми магічних, суто обрядових 

властивостей і посиленням духовних, 

функціонально-побутових і художніх начал [6, с. 14]. 

Наприклад, розвиток сучасної витинанки в межах 

окремих центрів набув масового характеру завдяки 

сприятливим соціально-побутовим, фольклорно-

духовним та іншим умовам. 
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За технологічними особливостями витинанки 

вирізняють: прості, або одинарні (виконані з одного 

аркуша паперу); складні (з кількох аркушів паперу, 

поліхромні). При цьому складні можуть бути 

накладними (папір накладають один на другий) або 

складеними (твори, елементи утворюють єдине ціле). 

Вже з перших лабораторно-практичних занять 

студент повинен чітко усвідомити той факт, що 

навчаючись основам роботи в галузі декоративно-

прикладного мистецтва необхідно поряд із 

відпрацюванням навичок роботи в матеріалі 

розвивати композиційні знання і вміння побудови 

орнаментальної композиції. Позитивний результат 

роботи залежить від знання законів орнаментальної 

композиції (закон пропорційності; закон 

супідрядності, закон трьохкомпонентності, закон 

контрасту, закон орнаментального контрапункту, 

закон простоти); знання виражальних засобів 

орнаментальної композиції (точка, пляма, лінія, 

колір, фактура); знання основних закономірностей 

орнаментального мистецтва (статики і динаміки) й 

умілого використання цих законів і закономірностей 

у своїй роботі. 
Завданням для студентів є виконання простої 

витинанки дзеркально-симетричної композиції, що 
сприяє формуванню композиційної грамотності – 
вміння стилізувати природні мотиви в елементи 
традиційного народного орнаменту, трактування 
силуетними формами, дотримання стилістики та 
інших композиційних властивостей. Акцентується 
увага на позитивних її проявах до яких відносимо, 
насамперед, традиційність. Відомо, що основними 
традиційними ознаками української витинанки є її 
рапортність на основі дзеркальної чи осьової 
симетрії; творення зображень, вирізаних із одного 
аркуша (одинарних) або з декількох елементів 
(складних, тобто аплікаційних), а також 
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комбінованих, коли використовують декілька технік, 
зокрема розписів. У завданні студентам потрібно 
витримати особливості традиційної витинанки, в якій 
домінують геометричні, фіто-, антропо-, орніто-, 
зооморфні й архітектурні зображення. [5, с. 26]. Для 
виконання студентам пропонуються традиційно 
характерні центральна і дзеркальна симетрія 
(білатеральна симетрія) в трактуванні композиції, 
сталі технологічні прийоми, декоративізм (Рис.1,2) . 

Сучасні майстри витинанкарства використовують 
такі типи композиційних схем, як композиція, 
сформована за принципом дзеркальної симетрії 
(богиня з прабогами, світове древо, поодинокі фігури 
з піднятими чи опущеними руками); стрічкова 
композиція; обертова композиція [4, с. 15]. Для 
ознайомлення студентам демонструється творчість 
Ольги Шинкаренко, Людмили Проценко, Дмитра 
Власійчука, Юлії Датченко та інших [9]. Образна 
орнаментально-символічна мова витинанок народних 
майстрів багата на етнічну символіку, а тому сприяє 
поверненню етнопам’яті, відкриває світ пращурів, 
повертає до джерел національної духовності.  

        
  Рис.1. Ю. Рудчик                  Рис.2. Л. Міліщук 

  «Дерево миру»                      «Шахматна партія» 
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У виконанні простої витинанки акцентується увага 

на колористичному та тоновому поєднанні паперу. 

Важливими аспектами у цьому контексті є гармонія 

вибору кольорів паперу і тонових контрастів, який 

посилює звучність витинанки загалом і її силуетних 

елементів зокрема. Площина паперу буде виразною 

лише в протиставленні з простором. Внаслідок 

тонового контрасту композиція набуває виразності, 

«ньюансне» поєднання кольорів нівелює саму 

сутність простої витинанки.  

У ХХ ст. із втручанням художника-професіонала в 

творчість народного майстра шляхом поступової 

переорієнтації на міську культуру, система 

орнаментації відокремлюється від її конструктивної 

основи, сюжет починає домінувати над декором. 

Відтак відбувся перехід від декоративних трактувань 

у площину реального за допомогою засобів 

професійного мистецтва. [4; с.16]. 

Яскраво виражені новаційні риси з’являються в 

українській витинанці у 1990-х рр. і стають масовими 

на початку ХХІ ст. Новітні особливі ознаки 

художнього витинанкарства проявляються в 

ускладненні композиції, стилістичному наближенні 

до гравюри, мистецтва силуету, деколи до деталізації, 

натуралізму. У витинанні з’являються сюжетні 

сцени, літературні персонажі, пейзажі, натюрморти, 

сакральні зображення, образно-асоціативні 

композиції. Професійне витинанкарство 

характеризується використанням станкової картини 

та декоративного панно. Сучасні майстри витинанки 

самовіддано продовжують і розвивають художні 

традиції української культури. На лабораторних 

заняттях студенти знайомляться з творчістю таких 

професійних художників як Василь Корчинський, 

Андрій Пушкарьов, Микола Теліженко, Олена 

Тихонюк [9]; витинанками волинських художників 
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Світлани Костукевич, Ярослави Галькун та інших, 

митців із відчуттям художнього стилю, з 

самобутньою творчою уявою, глибоким 

національним мисленням, із сучасною 

інтерпретацією образів і композиційною трактовкою. 

На основі ознайомлення з інформацією про 

професійне художнє витинанкарство та його 

особливості студентам пропонується виконання 

другого завдання – декоративного панно в техніці 

витинанки (Рис.3,4). Це – складна орнаментальна 

структура, тому основною метою для студентів має 

бути побудова чіткої і конструктивної композиційної 

схеми. Основні вимоги до побудови такої схеми: 

замкнутий або частково замкнутий стан композиції, 

який забезпечується контурними обмеженнями 

мотивів, їх ритмічним рухом і домінантою, 

орієнтованою на центральну частину площини, 

зрівноваженість по формі, кольору і світлотіньовим 

співвідношенням елементів композиції. Внаслідок 

цього художній витвір набуває цілісності і 

завершеності, виразності і гармонійності тощо. 

Процес розроблення композиції складається з двох 

етапів: спочатку, на основі задуму, продумують 

композицію в цілому, потім визначаються із формами 

елементів, що утворять майбутню композицію. 

Форми повинні нагадувати обриси простих 

геометричних фігур – трикутника, квадрата, кола. Це 

форми, які зрозумілі для глядача, а елементи 

композиції, які нагадують прості геометричні фігури 

сприймаються природньо. Елементи композиції 

мають бути єдиним цілим. Важливим у такому 

випадку є композиційний центр, який можна 

виокремити за рахунок величини, кольору, тону чи 

форми; ритм – повторення елементів, масштаб – 

відношення розміру елементів до розміру формату 

загалом, рівновага – за умови дотримання якої всі 
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елементи зрівноважені між собою і з форматом 

композиції, контраст – активне зорове 

протиставлення розмірів, форм, тону, кольору, і 

ньюанс - ледь помітна відмінність одного елемента 

чи кольору . 

     
Рис. 3. А. Бурдуковська        Рис. 4. Ю. Вінчук  

«Козацька доба»                     «Знаки» 

 

Для розвитку наявних умінь і подальшому 

перетворенню цих умінь у навички студентам 

пропонується використати як елементи для 

орнаментальної композиції графічні зображення 

природних об’єктів, попередньо стилізувавши їх.  

Трансформація реалістичних форм може мати такі 

аспекти, які визначені В’ячеславом Козловим для 

трансформації монокомпозиції натюрморту [3. с. 219-

220], а саме: 

1. Свідоме порушення або злам просторової 

перспективи і оточуючих предметів (керуючись 

принципом доцільності, художник змінює розміри 

предметів і встановлює нові співвідношення між 

ними). 

2. Зміна кількісного складу предметів, відмова від 

одних і введення нових. 

3. Відмова від об’ємно-просторової форми 

предметів, перехід на умовну, плоску, аплікативну їх 

трактовку. 
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4. Вільна інтерпретація кольорових і світлотіньових 

співвідношень, пошуки нових колористичних гам, за 

виключенням випадків, коли завдання передбачає 

збереження локальних кольорів предметів 

натюрморту, за умови змін їх форми та числа. 

5. За допомогою аналізу і вивчення конкретної 

форми створення шляхом синтезу нової форми на 

основі їх початкової характеристики. 

       
Рис.5. О. Юр'єв                     Рис.6. П. Порицький  

 «Берестечко»                         «Подих віків» 

 

Студентам пропонуються творчі завдання 

привнести самобутнє, оригінальне у вирішенні теми, 

композиції роботи (Рис.5,6).  

Ньюансність кольору і тону є важливими у 

виконанні складної витинанки, коли кольори 

накладної частини композиції (два чи три) повинні 

бути в нюансі між собою і в контрасті до фону.  

Сучасна витинанка – це композиція, в якій 

зникають рапортні повторення і робота наближається 

до аплікативної трактовки, до моно композиції, в якій 

елементи згруповані з акцентом у центрі площини. 
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О. Грищенко підкреслює графічну виразність цього 

виду ДПМ, якому притаманна лаконічність 

зображення, чіткий силует, площинне вирішення, що 

пояснюється оптимальним співвідношенням 

обмежених графічних засобів і широких 

можливостей художньої виразності [1, с. 76].  

Образна мова народних витинанок наповнена 

етнічною символікою, що є прикладом лаконізму 

форм і мистецької довершеності творів. Витинанки 

професійних майстрів мають неабиякий вплив на 

формування витинанки в навчальному процесі ВНЗ 

(зокрема роботи В. Корчинського, А. Пушкарьова, 

М. Теліженка). Художники використовують 

багаторівневі композиції, відмовляються частково 

або повністю від симетричного її трактування, 

використовують тонування паперу й ефекти падаючої 

тіні для досягнення максимальної просторовості 

твору. Викладачі дисципліни «Декоративно-

прикладне мистецтво» Каленюк Ольга Миколаївна та 

Вахрамєєва Галина Іванівна пропонують теми 

міфологічного, обрядового характеру. Ознайомлення 

студентів вишу з творами сучасних професійних 

митців у галузі художнього витинанкарства дає 

поштовх до розробки філософських тем, створення 

композицій складної будови, використання нових 

матеріалів і принципів трактування. Старший 

викладач Г. І. Вахрамєєва пропонує 

експериментувати у використанні фактурного 

паперу, тканини, шкіри [7, с. 214], наголошується 

увага на виявленні стилістичних якостей композиції 

за мотивами творчості відомих художників і на 

основі опрацьованого матеріалу виявлення нових 

стилістичних характеристик. Під керівництвом 

доцента О. М. Каленюк студенти в техніці 

художнього витинанкарства виконують курсові та 

кваліфікаційні роботи.  
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Роботи студентів СНУ імені Лесі Українки було 

експоновано на обласній виставці витинанки 

«Паперова витинанка» (м. Луцьк), виставці 

студентської витинанки «Мелодії мережаного 

Всесвіту» в рамках Першого Всеукраїнського бієнале 

студентської графіки (м. Київ). Кожного року 

викладачі дисципліни організовують виставку 

«Паперове серце», присвячену Дню Святого 

Валентина. 

Кошти від продажу листівок у техніці витинанки та 

інших декоративних технік з паперу жертвують на 

потреби дитячого сиротинця. Благодійницька акція 

спрямована також на популяризацію серед молоді 

цього різновиду декоративно-прикладного 

мистецтва. 

Висновки дослідження і перспективи подальших 

розвідок з напряму… Сучасне трактування 

витинанки як тематичного колажного панно, 

просторового артоб’єкту, декоративного елементу в 

оформленні листівок, книг, вітрин, сцен додає їй 

нового звучання, розширюючи  графічні, пластичні, 

декоративні можливості і формує базу для 

асоціативного мислення студента, розвитку його 

композиційної культури, виховання художнього 

смаку. відчуття стилістики твору.  

Пластично-образні якості художнього 

витинанкарства, його дидактичний і виховний 

потенціал мають широкі можливості використання у 

майбутній творчій та педагогічній діяльності 

студента ВНЗ. 
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Kalenjuk  О. М.  Artistic papercutting within 

context of the preparation of the future artist-teacher 

Annotation. Analysis of artistic and expressive 

meansand principles of composition construction of 

papercutting were done that distinguish its plastic 

language in the popular and professional creative work. 

Characteristic features of art papercutting process  was 

defined as technique that develops composition skills of 

the student and future artist-teacher. Basic principles of 

the art in technology of papercutting process are shown,  

used in practice of the Visual Art Chair of Lesya 

Ukrainka Eastern European National University. 

Keywords: papercutting process, artist-teacher, 

ornamental composition,  monocomposition. 

 

Каленюк О. Н.  Художественное 

вытынанкарство в контексте подготовки 

будущего художника-педагога 

Аннотация. Проанализированы художественно-

изобразительные средства и принципы 

композиционного построения вытынанки, которые 

отличают ее пластический язык в народном и 

профессиональном творчестве. Определены 

характерные признаки художественного 

вытынанкарства как техники, которая формирует 

композиционные умения студента, будущего 
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художника-педагога. Определены основные 

принципы работы в технике художественного 

вытынанкарства, которые используются в 

практике кафедры изобразительного искусства ВНУ 

имени Леси Украинки. 

Ключевые слова: вытынанкарство, художник-

педагог, орнаментальная композиция, 

монокомпозиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



335 

 

Відомості про авторів: 

 

Аль-Фаваді Худам Мезаал Саліх – аспірантка 

кафедри ужиткової творчості та методики 

художнього навчання Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського». 

Алєксєєва Світлана Володимирівна – кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії дистанційної професійної освіти 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України. 

Бойко Оксана Валентинівна – мистецтвознавець, 

викладач кафедри мистецтвознавства, етнічної 

культури та гуманітарної освіти Мистецького 

інституту художнього моделювання та дизайну імені 

Сальвадора Далі. 

Бородієнко Олександра Володимирівна – 

кандидат географічних наук, доцент Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України. 

Вихор Василь Григорович – головний спеціаліст 

сектору з питань підготовки молодших спеціалістів 

Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і 

науки України.  

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник відділу змісту 

та організації педагогічної освіти Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.  

Гораш Катерина Вікторівна – кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

відділу інновацій та стратегій розвитку освіти 

Інституту педагогіки НАПН України. 

Каленюк Олена Миколаївна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого 



336 

 

мистецтва Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

Ковальчук Василь Іванович – доктор 

педагогічних наук, доцент, заступник директора 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Коновець Світлана Володимирівна – доктор 

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

відділу лабораторії громадянського та морального 

виховання Інституту проблем виховання НАПН 

України. 

Корницька Лариса Анатоліївна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики 

трудового та професійного навчання Хмельницького 

національного університету. 

Костюк Олена Миколаївна – кандидат 

філологічних наук, доцент Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Лілік Ольга Олександрівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри української мови і 

літератури Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 

Олійник Юлія Сергіївна – студентка ІІІ курсу 

напряму підготовки «Професійна освіта», 

спеціалізація «Моделювання, конструювання, 

технологія швейних виробів» Хмельницького 

національного університету. 

Оружа Лариса Володимирівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент, проректор Мистецького 

інституту художнього моделювання та дизайну імені 

Сальвадора Далі. 

Паращук Тетяна Михайлівна – викладач кафедри 

дизайну Мистецького інституту художнього 

моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. 

Радкевич Валентина Олександрівна – доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент 



337 

 

Національної академії педагогічних наук України, 

директор Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України. 

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу змісту та організації педагогічної освіти 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України.  

Твердохлібова Ярослава Миколаївна – викладач 

кафедри графіки та дизайну Південноукраїнського 

національного педагогічного університету  імені 

К. Д. Ушинського 
Фомічова Надія Михайлівна – художник-

живописець, аспірант Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України. 

Фурса Оксана Олександрівна – доктор 

педагогічних наук, доцент, ректор Мистецького 

інституту художнього моделювання та дизайну імені 

Сальвадора Далі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



338 

 

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ЗМІСТ, ТЕХНОЛОГІЇ, 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 

ВИПУСК 9 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації 

серія КВ № 21048-10848 ПР 

 

Затверджено Міністерством освіти і науки 

України як фахове видання з педагогічних наук 

(наказ № 1528 від 29 грудня 2014 р.) 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 31.12.2014 р. 

Формат 60х84/16 

Папір офсетний. Гарнітура Таймс. 

Наклад 300 прим. Віддруковано з оригіналів 

 

 

 

Друкарня ТОВ «ТОНАР» 

м. Київ, пр-т Червонозоряний, 5А 


