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2. Вивчено умови реалізації іншомовної освіти 

як соціальної категорії. 

3. Проаналізовано філософські тлумачення нау- 

ковцями поняття «іншомовна освіта». 
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ- 

КОНСТРУКТОРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
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У статті представлено програму формування художньої культури майбутніх художників-

конструкторів у процесі професійної підготовки засобами інтерактивних технологій. Представлено 

сутність та структуру художньої культури майбутніх художників-конструкторів. Обґрунтовано ме-

тодику, педагогічні умови, принципи формування художньої культури майбутніх художників-конст- 

рукторів. Розкрито структуру тренінгових занять програми формування художньої культури майбут-

ніх художників-конструкторів 

Ключові слова: культура, дизайнери, технологія, компонент, тренінг, програма, умови, принципи, мето-

дика, структура 

 
1. Вступ 

Процес професійної підготовки майбутніх ху-

дожників-конструкторів, враховуючи сучасні вимоги 

до майстерності представників даної професії, має 

бути спрямований не лише на вирішення естетичних, 

функціональних, технолого-економічних, експлуата-

ційних завдань формотворення, але й повинен забез-

печити умови для формування художньої культури. 

Саме художня культура майбутніх художників-

конструкторів, як складне утворення особистості, що 

включає сукупність художніх здатностей у мистець-

кій галузі, усвідомлені почуття, мотиви художньої 

діяльності, готовність до реалізації творчого потенці-

алу через гармонійне перетворення дійсності та вну-

трішнього світу для продуктивного здійснення на-

вчальних і професійних функцій, дозволяє сформува-

ти естетичне ставлення людини до світу, досягти ці-

лісності, гармонійності у розвитку особистості, до-

помагає майбутньому фахівцю розв’язувати завдання 

інтелектуально-чуттєвого відображення дійсності в 

художніх образах через творчу діяльність. Представ-

лений факт актуалізує важливість художньої культу-

ри для становлення майбутніх художників-конст- 

рукторів як професіоналів творчої справи через фор-

мування досліджуваного явища та створення для того 

сприятливих передумов.  
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2. Літературний огляд 

Проблемою формування художньої культури 

майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки 

переймаються дослідники різних наукових підходів. 

Так, науковці аксіологічного підходу [1] формування 

художньої культури майбутніх фахівців вбачають у 

пізнанні цінностей творчості, розвитку емоційно-

почуттєвого сприймання, переживання. Дослідники 

компетентнісного підходу [2] у формування худож-

ньої культури включають аналіз технологічного про-

цесу, створення професійно-ціннісної інформації. 

Представники особистісного підходу [3] вважають, 

що формування художньої культури майбутніх фахі-

вців ґрунтується на розвитку особистісних характе-

ристик. Майстри культурологічного підходу [4] вва-

жають, що формування художньої культури відбува-

ється через творчу самореалізацію, всебічне розкриття 

талантів. Науковці інтегрального підходу [5] ствер-

джують, що формування художньої культури має ґру-

нтуватися на ідеях особистісного, культурологічного, 

технологічного підходів, принципах інтеграції, профе-

сійної спрямованості, зв’язку теорії з практикою.  

Вищезазначені підходи дозволили визначити 

концептуальні основи процесу формування худож-

ньої культури майбутніх фахівців. Проте відкритим 

залишається питання обґрунтування змістових харак-

теристик програми формування художньої культури 

майбутніх художників-конструкторів, яке раніше не 

виступало предметом спеціального дослідження. 

 

3. Мета та задачі дослідження 

Обґрунтування змісту програми формування 

художньої культури майбутніх художників-конст- 

рукторів.  

Для досягнення мети були поставлені наступні 

задачі: 

1. Охарактеризувати особливості програми 

формування художньої культури художників-

конструкторів. 

2. Розкрити зміст та структуру тренінгових за-

нять програми формування художньої культури май-

бутніх художників-конструкторів.  

 

4. Особливості та зміст програми форму-

вання художньої культури майбутніх художників-

конструкторів 

Формування художньої культури майбутніх 

художників-конструкторів має відбуватися в сприят-

ливих педагогічних умовах, які б забезпечили фор-

мування не лише знань, умінь, навичок студентів, але 

й оптимізували розвиток мотивації, емоційної сфери, 

творчих здібностей щодо втілення художньої культу-

ри в майбутні художні витвори мистецтва. Серед ос-

новних педагогічних умов формування досліджува-

ного явища слід виокремити розробку програми фо-

рмування художньої культури майбутніх дизайнерів 

із застосуванням тренінгових технологій, заснованих 

на активності, спрямованих на розвиток художньо-

образного мислення, творчої уяви.  

Програма формування художньої культури 

майбутніх художників-конструкторів сприятиме за-

своєнню професійних знань, умінь, розвитку профе-

сійної мотивації, емоційно-позитивного ставлення до 

художніх цінностей, творчих здібностей, самостійно-

сті у вирішенні творчих завдань. Програма, реалізу-

ючи тренінгові інтерактивні технології, здійснює 

вплив на формування кожного складового компонен-

та художньої культури майбутніх дизайнерів: гнос-

тичного, мотиваційного, емоційно-ціннісного, твор-

чо-операційного, діяльнісного.  

Мета програми – створити умови для опану-

вання основ художньої культури студентами, форму-

вання художніх цінностей, творчих умінь і навичок 

художньої самореалізації та самовираження у процесі 

професійної підготовки.  

Програма спрямована на вирішення таких за-

вдань: 

1) збагачення знань та досвіду студентів щодо 

основ художньої культури; 

2) пробудження у студентів позитивного став-

лення до художніх цінностей; 

3) оволодіння студентами творчими уміннями 

та навичками художньої самореалізації та самовира-

ження. 

Містить програма 3 змістові модулі, розрахо-

ваних на 60 годин, із яких: аудиторних практичних 

занять – 30 годин, самостійна робота – 26 годин, мо-

дульний контроль – 4 години. Кожний змістовий мо-

дуль складається з 5 тем практичних занять, які ви-

значають обсяг знань, що має опанувати студент, 

алгоритм вивчення навчального матеріалу, необхідне 

методичне забезпечення.  

В основу програми формування покладено 

компетентнісний підхід [6, 7], відповідно до якого 

формування художньої культури майбутніх худож-

ників-конструкторів відбувається через розкриття 

потенційних можливостей майбутніх фахівців, ста-

новлення сукупності здібностей, властивостей, що 

сприяють успішній професійній діяльності. Кожне 

заняття програми ґрунтується на ідеях технік групо-

вої роботи [8, 9] та здійснюється за такими етапами:  

1) етап забезпечення працездатності групи;  

2) інформаційно-смисловий етап;  

3) практико-розвивальний етап; 

4) завершальний етап [10].  

Розглянемо для прикладу більш детально зміст 

деяких занять програми.  

Модуль 1: «Художня культура первісного світу 

і давніх цивілізацій» 

Тема. Місце і роль художньої культури в сис-

темі цілісної культури.  

Мета заняття: формування у студентів уяв-

лень про сутність художньої культури, її роль у сис-

темі цілісної культури. 

Структура заняття: 

– Вступне слово. Вправа «Ім’я як абревіатура». 

– Вправа «Правила роботи групи». 

– Вправа «Золота рибка». 

– Робота в групах. Вправа «Художня культура 

– це…». 

– Ігрова вправа «Суперечливі твердження»: 

«Роль художньої культури». 

– Вправа «Вогонь, вода, повітря». 

– Рольова гра «Зйомки філому про різні види 

мистецтва». 

– Рефлексивний аналіз. Вправа «Рука». 
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Тема. Художня культура античної цивілізації 

Мета заняття: визначити особливості розви-

тку художньої культури античної цивілізації; оволо-

діти вміннями оцінювати та виготовляти художні 

витвори. 

Структура заняття: 

– Вправа «Ми бажаємо щастя усім». Рефлексія 

попереднього заняття. 

– Вправа «Два питання». 

– Метод «Карусель». Вправа «Ознаки худож-

ньої культури». 

– Вправа «Світлофор». 

– Робота в парах. Вправа «Аналіз творів». 

– Творче завдання. Вправа «Макет вивіски». 

– Підведення підсумків роботи тренінгу. 

Вправа «Тепло наших рук». 

 

Модуль 2 «Художня культура України від най-

давніших часів до сьогодення» 

Тема. Художні образи трипільської та скіфсь-

кої культур 

Мета заняття: визначити особливості розви-

тку трипільської та скіфської культури; оволодіти 

вміннями порівнювати основні характерні риси ху-

дожніх витворів мистецтва. 

Структура заняття: 

– Вправа «Привітаємо сусіда». Рефлексія по-

переднього заняття. 

– Вправа «Зорепад очікувань». 

– Робота в трійках. Вправа «Знайди відповід-

ність». 

– Вправа «Загальний рахунок». 

– Робота в групах. Вправа «Компаративний 

аналіз». 

– Метод «case situation», робота в групах: 

Вправа «Виріши ситуацію». 

– Підведення підсумків роботи тренінгу. 

Вправа «Європейці, японці, африканці». 

 

Тема. Художня культура козацької доби 

Мета заняття: визначити особливості розви-

тку культури козацької доби; оволодіти вміннями 

створювати самобутні художні образи того часу. 

Структура заняття: 

– Вправа «Інтерв’ю». Рефлексія попереднього 

заняття. 

– Вправа «Пісочний годинник». 

– Метод «велике коло». Вправа «Що це?». 

– Вправа «Фруктовий салат». 

– Метод «case», робота в трійках: Вправа «Ма-

люнки до збірки». 

– Творче завдання. Вправа «Зміни стиль». 

– Підведення підсумків роботи тренінгу. 

Вправа «Комплімент». 

 

Модуль 3 «Зарубіжна художня культура» 

 

Тема. Художня культура Іспанії 

Мета заняття: визначити особливості худо-

жньої культури Іспанії; оволодіти вміннями створю-

вати художні образи на замовлення. 

Структура заняття: 

– Вправа «Овації». Рефлексія попереднього 

заняття. 

– Вправа «Пісня». 

– Метод «мікрофон». Вправа «Дерево рішень». 

– Вправа «Шалене курча». 

– Робота в групах: Вправа «Обери потрібне». 

– Метод «case», робота в парах: Вправа «Кор-

рида». 

– Підведення підсумків роботи тренінгу. 

Вправа «Продовж фразу». 

 

Тема. Художня культура Сходу 

Мета заняття: визначити особливості худо-

жньої культури східних країн; оволодіти вміннями 

аналізувати та створювати художні образи. 

Структура заняття: 

– Вправа «Картинна галерея». Рефлексія попе-

реднього заняття. 

– Вправа «Сьогодні на тренінгу». 

– Робота в групах. Вправа «Створи аплікацію». 

– Вправа «Диригент». 

– Робота в парах: Вправа «Скарбниця 

пам’яток». 

– Творче завдання. Вправа «Мудрі висловлю-

вання». 

– Підведення підсумків роботи тренінгу. 

Вправа «Велике коло». 

 

5. Результати дослідження та їх обговорення 

Результати наукових розвідок проблеми дослі-

дження художньої культури майбутніх художників-

конструкторів дозволили з’ясувати, що достатньо 

ефективним підходом до формування художньої ку-

льтури майбутніх дизайнерів є застосування програ-

ми формування художньої культури майбутніх худо-

жників-конструкторів у процесі їх професійної підго-

товки, яка забезпечує процес вивчення та становлен-

ня досліджуваного явища, базуючись на компетент-

нісному підході, охоплюючи всі його складові, від-

повідаючи цілям та змісту професійної освіти. 

Розроблена програма формування художньої 

культури майбутніх художників-конструкторів за-

безпечила сприятливі педагогічні умови для опану-

вання знаннями про сутнісні характеристики дослі-

джуваного феномена, різних культур, за допомогою 

методів, форм активізації потенційних можливостей 

майбутніх фахівців, враховуючи принципи навчання 

та розвитку. 

 

6. Висновки 

Отже, теоретичне узагальнення та новий пог-

ляд на розв’язання проблеми формування художньої 

культури майбутніх художників-конструкторів дали 

підстави представити такі висновки: 

1. Програма формування художньої культури 

майбутніх художників-конструкторів, ґрунтуючись 

на компетентнісному підході, забезпечує сприятливі 

умови для засвоєння майбутніми фахівцями знань та 

досвіду щодо основ художньої культури, становлен-

ня позитивного ставлення до художніх цінностей, 

оволодіння творчими уміннями, навичками худож-

ньої самореалізації та самовираження. 
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2. Зміст та структура тренінгових занять про-

грами формування художньої культури майбутніх 

художників-конструкторів відповідають цілям, зміс-

ту професійної освіти. Кожне заняття включає  

інтерактивні технології, спрямовані на розвиток ху-

дожньо-образного мислення, творчої уяви, та впливає 

на формування складових компонентів художньої 

культури майбутніх дизайнерів.  
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ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЯКIСТЮ ПІДГОТОВКИ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
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Статтю присвячено вивченню європейської освітньої політики щодо управління якістю підготовки до-

кторів філософії. Обґрунтовано управлінські підходи до забезпечення якості докторської освіти у краї-

нах Європейського Союзу, що втілюються у рамках низки директивів та нормативно-законодавчих до-

кументів, прийняття яких зактуалізувалось включенням третього циклу вищої освіти до Болонського 

процесу (Зальцбурзькі Принципи, Рекомендації та ін.) 

Ключові слова: докторська освіта, забезпечення якості, управління, Зальцбурзькі принципи, політика 

докторської освіти 

 
1. Вступ 

Імплементація Закону України «Про вищу 

освіту» (2014 р.) передбачає запровадження трицик-

лової системи підготовки фахівців з вищою освітою 

(бакалавр – магістр – доктор філософії (PhD)). У 

зв’язку із цим назріла проблема оновлення змісту 

вищої освіти відповідно до найновіших національних 

та світових здобутків, забезпечення пріоритетності 

дослідницької та освітньої складової у процесі підго-

товки докторів філософії, перетворення аспірантури 

на ключову фору виховання наукової еліти, кадрів 

вищої наукової кваліфікації. 

У цьому контексті особливої ваги набуває 

управління якістю підготовки докторів філософії на 

основі врахування пріоритетів освітньої політики у 

Європейському просторі, що дасть можливість освіті 

6-го рівня за Міжнародною стандартною класифіка-

цією освіти ефективно конкурувати з розвиненими 

державами світу. 

 

2. Літературний огляд 

У зарубіжній педагогічній теорії та практиці 

питання вироблення ефективної моделі управління 

якістю підготовки науково-педагогічних кадрів на 


