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their academic and extracurricular activities, deals with organizational, informational, educational, social, psychological and other 
issues relevant to students; class teacher promotes the conditions for students’ (pupils’) learning the amount of education and 
development of their abilities; creates the conditions for the organization of substantive leisure, prevention of homelessness, 
delinquency, plans and implements appropriate educational events, etc. Despite some differences in the functions and tasks that are 
performed in education by tutor, coach, mentor, supervisor, curator, class teacher, their activities are aimed especially at helping the 
younger generation in professional and personal development, that is educational mentoring. On the basis of curriculum and syllabus 
was found that future teachers’ training for pedagogical mentoring in teaching in higher pedagogical educational institution has been 
neglected. The given above affirms the need for targeted work with students on their preparation for such activities. 
Key words: teacher mentoring, tutor, coach, mentor, supervisor, curator, class teacher. 
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ВИЩА ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНА ОСВІТА  
ЯК ШЛЯХ ДО УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті розглядається проблема освітнього стандарту для художньо-графічної освіти. В сучасних умовах 

освітній стандарт потребує постійного оновлення, підпорядковуючись зростанню вимог суспільства до якості знань і 
умінь, отриманих молоддю шляхом вищої художньої освіти. В цьому зв’язку розглядається суспільна роль художньої 
культури. В статті наголошується на зв’язку поколінь в художній культурі і художній освіті. Шляхом художньо-графічної 
освіти здійснюється формування художньої культури. Авторський підхід до фахової діяльності розглядається в зв’язку з 
актуальною концепцією креативності. 
Ключові слова: мистецтво, освіта, студент, художньо-графічний, образ, творчість.  
 

Постановка проблеми у загальному вигляді... Мистецька освіта в Україні набирає популярності, 
незважаючи на складності і невизначеність в соціальній, економічній та культурній сферах країни. Увага молоді і 
попит молодих людей на освіту в гуманітарній сфері знаходить своє пояснення при уважному вивченні не тільки 
внутрішньої ситуації в освіті і соціальній сфері (там, де має реалізовуватись продукт освіти), всередині України, 
але й розумінні глобальних загальносвітових процесів, впливова дія яких викликає зміни в науці і, відповідно, 
освіті. Ефективному розв’язанню актуальних проблем, що постали перед національною системою освіти в нових 
умовах розвитку країни в контексті європейської і світової глобалізації сприяє урахування проекту 
Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020р., реалізація Стратегії сталого розвитку «Україна – 
2020», реалізація положень угоди про асоціацію між Україною та Об’єднаною Європою. Сьогодні освітній 
стандарт потребує постійного оновлення, підпорядковуючись швидкому зростанню вимог суспільства до якості 
знань і умінь, отриманих молоддю шляхом вищої освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми… 
Прихильник студентоцентричного підходу до вищої освіти Іван Андрійович Зязюн був впевнений, що 
«…необхідна побудова цілісного процесу набування знань, адекватних життю, побудова органічного комплексу 
гуманітарно-соціально-історичних, природничо-наукових і художніх дисциплин» [3, с. 215]. 

Теми розвитку культури, теорії дизайну і художньої творчості освітлювали в своїх працях (В. Даниленко, 
О. Дем’янчук, В. Прусак, А. Чебикін); проблеми теорії і практики мистецької освіти розроблені науковцями 
(Г. Гребенюк, О. Олексюк, О. Отич, В. Радкевич, О. Рудницька). 

Питання взаємодії комунікаційної сфери і сфери культури простежено в дослідженнях зарубіжних науковців 
(Р. Якобсон, Г. Грейс, Р. Вільямс. Є. Холл). 

Соціальну роль мистецтва в суспільстві освітлювали (О. Потебня, Д. Щербаківський, О. Довженко, 
Ф. Кричевський). 

Словник української мови тлумачить мистецтво як досконале вміння у справі; майстерність. Інший варіант 
пояснення терміну – галузь творчої художньої діяльності. Слід також погодитись з тлумаченням мистецтва як 
творчого відображення дійсності в художніх образах, творчої художньої діяльності [1, с. 719]. В усіх визначеннях 
молода людина здатна прочитати діяльнісний компонент у вигляді досконального вміння в справі та творчої 
діяльності, який поєднуючись складає досить привабливу форму результату мистецької освіти – це здатність до 
творчого труда завдяки отриманим досконалим вмінням. Це, власно кажучи абстрактна модель, вона приваблива 
і неконкретизована, при цьому неконкретність приваблива ще більше, бо фантазія здатна намалювати творчості 
безмежні обрії. 

Формулювання цілей статті... Навчатися мистецтву як майстерності і бути спроможним навчати 
майстерності/мистецтву інших – гуманна і перспективна мета для побудови життя і розуміння можливості свого 
функціонального включення в соціум.  

На наш погляд існує ще одна вагома причина майже всезагальної цікавості і затребуваності мистецтва і 
художньо-графічної освіти зокрема в середовищі сучасної молоді. Причину цієї зацікавленості слід шукати в появі 
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нових засобів інформації і нових технологій подання інформації. Відмінність виражається в можливості діяти 
образами, створеними за допомогою самих різних технологій і засобів візуалізації – від реальних (фарби, графіт, 
крейда) до віртуальних. 

Мережа Інтернет, розростання якої перетворює віртуальний світ в загальнодоступний і необхідний, займає 
все більше часу в житті людини. В поле зору людини потрапляє величезна кількість найрізноманітніших образів. 
Існування і діяльність, пов’язані з мережею Інтернет надають доступ до багатьох економічних і соціальних 
ресурсів – це віддалена праця і отримання знань, подорожі, комунікація і багато іншого. Під час користування 
мережею «…відбувається опанування унікальною міжнародною мовою, яка не потребує словесного перекладу 
(своєрідним есперанто, але не штучно створеним, а природнім, гуманітарним). Основний зміст мистецьких 
шедеврів, їх емоційно-естетичний сенс зрозумілий кожній людині й миттєво схоплюються без вербалізації, 
нерідко на рівні не тільки свідомості, а й підсвідомості [7, с. 9].  

Очевидним фактом стає те, що для позитивної результативності перебування в віртуальному просторі 
потрібний цілий комплекс знань і умінь, основною масою якого є вміння оперувати образами. 

Виклад основного матеріалу дослідження... Вміння оперувати образами в словнику української мови 
поєднано як означення зі словом художній. Художній – той 
1) який стосується мистецтва, відтворення дійсності в образах;  
2) який стосується сприйняття явищ мистецтва або їх створення, втілення, передавання [2, с. 169].  
Зарубіжні дослідники, приділяючи увагу візуальному сприйняттю і відтворенню дійсності в образах, застосовують 
для визначення цієї діяльності терміни графічна грамота, графічні уміння, графічні навички. 

Основи новітньої художньої освіти, безпосередньо пов’язаної в більшій мірі з художньо-графічною 
діяльністю на відміну від загальної мистецької започаткував Г. Нарбут (1917-1924). Художньо-графічна освіта 
навчає розумінню гармонії, доцільності, відчуттю пропорцій, ритму, форми; виховує художній смак; надає уміння 
персоніфікації та психологічного перевтілення.  

В глобальному процесі освіти простежується переміщення від продукції «конвеєру» фахівців у різних 
областях до їх продукції в малих "серіях" або навіть окремих фахівців. При цьому гнучкість й здатність повторно 
регулювати процес отримання знань стає найважливішою власністю, придбаною в результаті освіти. Цей процес 
для художньо-графічної освіти України не є новим – освіта в «творчих майстернях» невеликих груп талановитої 
молоді багато років приносить плідні плоди високої фахової майстерності українських художників-графіків [6]. 

Розглядаючи результати художньої освіти з точки зору адекватності потребам сучасного світу, можемо 
стверджувати, що ефективна і відповідальна участь в сучасному світі потребує розвитку більш високого 
інтелектуального, навіть наукового рівня складності, так званого авторського рівня. Зарубіжні дослідники 
означують цей рівень як такий, що, передбачає наявність критичного мислення та рефлексивний, цілісний підхід 
до життя з боку особистості (Kegan, 2001). В цьому зв’язку, як концептуальна основа дієвих можливостей, 
отримуваних шляхом сучасної освіти, була запропонована тривимірна класифікація умов продуктивного 
функціонування особистості в суспільстві: – діючи автономно – діючи интерактивно – діючи в соціально 
гетерогенних групах. Діючи автономно – ця умова сфокусована на самостійності особи, (її самобутності). Умова 
спроможності інтерактивної діяльності характеризує взаємодію індивіда зі світом через його фізичний і 
соціокультурний інструментарій (включаючи рідну мову і традиційні академічні дисципліни, такі як історія). Умова, 
за якої особистість здатна до діяльності в соціально гетерогенних групах підкреслює мотивацію і спроможність, 
тобто володіння уміннями взаємодіяти з іншими, відмінними за культурними, або етнічними характеристиками 
особами. 

В цьому контексті (згідно концепції креативності Дж. Гілфорда), акцентуються такі якості особистості як 
здатність до виявлення проблеми; здібність акумулювати різні ідеї; спроможність гнучко реагувати на різні 
професійні обставини; оригінальність художнього мислення; уміння удосконалювати завдання, додаючи кожного 
разу нові деталі; потенція збагачувати свій досвід, тобто здійснювати аналіз та синтез. 

Авторський підхід, авторство співзвучно художньо-графічній діяльності, яка дозволяє створювати 
неповторні мистецькі добутки, інакше-творити. Такий критерій оцінювання якості творчої художньої роботи як 
авторський підхід до її вирішення уживаний в художньо-графічній діяльності вже багато часу [6, c 14]. З огляду на 
реалії в усіх сферах життєдіяльності людини, багато науковців, експертів погоджуються, що цей фактор сприяє 
зростаючій популярності художньо –графічної освіти, як шляху до творчої самореалізації і утвердження в 
суспільстві в якості автора (на відмінність від «виконавця». В цьому зв’язку етнічне і загальнолюдське, поєднані у 
гармонійній кількості і авторській значущості, це ті складові (фактори), які здатні впливати на успішну адаптацію 
особистості в суспільстві і мають можливість ставати перешкодою антисоціальним явищам в суспільстві. 

Талановиті художники і педагоги віддають багато творчих сил діяльності в сфері мистецтва, вихованню і 
освіті молоді, прилучаючи її до мистецтва шляхом художньо-графічної освіти. Розглядаючи творчу діяльність 
митця в якості суспільної особи, слід розуміти роль особистості відносно культурного розвитку соціуму шляхом 
збереження загальнолюдських цінностей (І. Репін, В. Щербаківський). Там де є вікова традиція, крок за кроком від 
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учителя до учня, творча ідея стає усе більш багатогранною. У зв’язку з цим рівноправність у відносинах на висоті 
високого мистецтва викладача і студента, здатна актуалізувати повагу молодої людини до себе, своєї творчості, 
творчої культури своєї нації і, загалом світової культури, як величезного гуманістичного скарбу людства.  

Випускники художньо-графічних факультетів отримують уміння і навички художника відповідної 
спеціальності і мають право викладання художніх дисциплін в освітніх закладах професійної і середньої освіти і 
загальноосвітній школі. 

Важливо, що з 2009 року «Державним стандартом базової і повної середньої освіти України задекларовано 
безперервну вертикаль художньої освіти шляхом уведення навчальної дисципліни «Художня  культура». 

Формування художньо-графічної культури розглядається в цьому сенсі як усвідомлений, наполегливий та 
керований викладачами процес, в основі якого закладена науково-обґрунтована психолого-педагогічна система, 
побудована на основі знань щодо розмаїття сфери мистецтва, особливостей художньо-образної мови, засобів 
виразності, а також умінь і навичок для художньо-творчої діяльності майбутніх фахівців. 

«Державним Стандартом педагогічної освіти України» особлива увага приділяється також дисципліні 
«Художня графіка», вона входить до професійно орієнтованих дисциплін мистецького циклу.  

Висновки... І. А. Зязюн стверджував, що «…смисл і ціль освіти – людина у постійному розвитку, її духовне 
становлення, гармонія її відносин з собою і іншими людьми, зі світом. У такий спосіб освіта на державному рівні 
створює умови розвитку – саморозвитку, виховання – самовиховання, навчання – самонавчання всіх і кожного. 
Під освітою розуміється процес входження людини в життя суспільства, в цілісний світ живої і не живої природи. 
Отже, система освіти створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному 
розвитку особистості і в ідеалі її призначення – щастя людини» [4, с. 14].  

В цитованому визначенні смислу і цілей освіти видатного українського філософа і педагога актуалізується 
необхідність постійного координування і уточнення  змісту освіти; кількості і якості знань, які надаються в системі 
освіти з оглядом на людину, її потреби і сподівання. 

І.А. Зязюн описав культурологічні функції особистості як здатність перетворювати і створювати культуру. 
Цей процес означено як соціально-психологічне явище, в якому актуалізується  емоційно-естетична активність 
особистості із складною, зовні і всередину направленою пізнавальною і комунікативною функціями [5]. Тобто 
художньо-графічна освіта забезпечує здібність до художньо-образного освоєння світу, в якому поєднуються 
об’єкт і суб’єкт, і відношення до нього суб’єкта, тобто ціннісну інформацію про світ; здібність до створення 
художньої реальності: наочних, наочно-імітаційних образів; здатність користуватися мовою мистецтва, тобто 
здатність образно моделювати предметне середовище і своє відношення до нього, здатність втілювати його в 
реальній формі.  

Перелічене пояснює соціально-психологічну, культурологічну, емоційно-естетичну затребуваність художньо-
графічна освіти, актуалізує її педагогічну роль, як особливого виду людської діяльності, в процесі якої людина, 
вдосконалюючись, розвиваючись, успішно реалізуючись, самовиражаючись, створює духовні та матеріальні 
цінності, які мають, як об’єктивно-суспільне, так і суб’єктивно-особистісне значення. Художньо-графічна творчість, 
можливості якої розширює і спрямовує художньо-графічна освіта, цінна як вища форма самореалізації і 
самовираження особистості, в якій активно беруть участь майже всі фізичні і духовні сили людини [8, c. 7-15]. 

Натомість реальність сьогоднішнього соціального стану молоді країни як користувачів і основних суб’єктів 
продукту такої освіти, потребує уваги фахівців для актуалізації завдань по узгодженню економічних і соціальних 
цілей особи, держави і освіти шляхом оновлення і  модернізації освітніх стандартів мистецької педагогіки. Бо, як 
занотовують європейські  дослідники освітній стандарт як соціальна норма життєздатний тільки через свою 
спрямованість на результати навчання – характеристики особистісних "приростів" з погляду забезпечення 
ефективної життєдіяльності особистості в соціумі та підвищення потенціалу її самореалізації в межах загальної 
та професійної культури, моралі, духовності та соціальної відповідальності  [9]. 
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Радомская А. М. 
ВЫСШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ПУТЬ К УСПЕШНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

В статье рассматривается проблема образовательного стандарта для художественно-графического 
образования. В современных условиях образовательный стандарт требует постоянного обновления, подчиняясь росту 
требований общества к качеству знаний и умений, полученных молодежью путем художественного образования. В этой 
связи рассматривается общественная роль художественной культуры. Путем художественно-графического 
образования осуществляется формирование художественно-графической культуры. Авторский подход к 
профессиональной деятельности рассматривается в связи с актуальной концепцией креативности. 
Ключевые слова: искусство, образование, студент, художественно-графический, образ, творчество. 

Radomska A.M. 
THE ART-GRAPHIC HIGER EDUCATION  

AS A WAY TO SUCCESSFUL PERSONAL REALISATION 
The article focuses on proving of the educational standards for the graphic art teaching in path of human values of global 

society. Within modern conditions the educational standard requires a constant renewal, subject to rapid growth requirements of 
society in the quality of knowledge and skills acquired by the young people of higher art education. In this stare, the community 
considered the role of artistic culture, including art. The article emphasizes the connection of generations in the artistic culture and 
art education. Teaching art courses throughout the time was an integral component of the overall content of teacher training in 
Ukraine. The author emphasizes the social, psychological, cultural, emotional and aesthetic relevance of the Graphic Art Education. 
The article updates its educational role, as a special kind of human activity.  

The author emphasizes that the problem that the coordination of economic and social objectives of individual, state and 
education are solved by updating and upgrading educational standards. The process according to the author largely relates to 
graphic art and education. Through Graphic Art Education is the formation of graphic art and culture. Art education is considered in 
this sense as a conscious, persistent and teachers controlled process, based on scientifically grounded laid psycho - educational 
system. It bases on a corpse of knowledge on national and global arts and skills for artistic and creative activities. The author's 
approach to employment activities considered in connection with the formation of the concept of creativity. 

The article emphasizes that art and graphic education provides the ability to artistic and imaginative development in the world. 
In path of the art education a person receives the ability to use the language of art. It gives to the individuals the skills and ability to 
create the artistic reality in the form of images. 
Keywords: art, education, student, art-graphic, image, creativity.  
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ЕТНОПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
ЯК ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 

 
У статті розглядається проблема вдосконалення процесу формування педагогічної майстерності вчителя-

вихователя у контексті реалізації вимог етнопедагогічного підходу в освіті. В роботі обґрунтовано потребу вирізнення 
етнопедагогічної компетентності фахівця в галузі освіти, визначено сфери перетину цього виду педагогічної 
компетентності з різними компонентами педагогічної майстерності; продемонстровано можливості врахування 
етнопедагогічного контексту професійної майстерності педагога в процесі формування у майбутнього вчителя-
вихователя педагогічної майстерності як особистісного професійного утворення. 
Ключові слова: педагогічна майстерність, професійна компетентність педагога, етнопедагогічна компетентність, 
етнопедагогічний контекст професійної майстерності вчителя-вихователя. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді... Реалізація ідей компетентнісного підходу відбувається у 
контексті євроінтеграційних процесів і передбачає переосмислення усталених у вітчизняній педагогічній науці 
теорій. Переорієнтація ролі педагогічних працівників з трансляційної на культуротворчу, потреба у створенні 
діяльнісно орієнтованої системи професійної підготовки фахівців цього профілю, зумовлені сучасними 
тенденціями модернізації системи освіти України як країни з поліетнічним складом населення, актуалізують 


