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physiological harmony, in communication, etc.), as well as the regulator of their motivational sphere; stimulant factor
of creative activity.
Hedonistic imperative finds its embodiment in the orientation of cognitive and behavioral strategies of students
to enjoy and achieve wellbeing in the context of introduction of the idea of eutimnity. Such direction of vocal training
of students will be ensured by the introduction of a set of tasks designed to ensure that future professionals not only
understand, but can be convinced on their own experience that the learning process can bring pleasure, delight and
joy.
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Концептуальні засади фундаментального дослідження структури та змісту спеціалізацій
«Художньо-проектна творчість», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Основи дизайну»
профільного навчання в національній системі неперервної художньо-проектної освіти
У статті акцентовано увагу на докорінних змінах за роки незалежності України, що
відбулися в інженерній, дизайнерській, художньо-проектній освіті, починаючи з довузівської 
профільної підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ). Визначено основні
положення концептуальних засад фундаментального дослідження структури та змісту
спеціалізацій «Художньо-проектна творчість», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Основи
дизайну» профільного навчання в національній системі неперервної художньо-проектної освіти.
Окреслено шляхи розв’язання проблеми забезпечення навчально-методичними комплектами
означених спеціалізацій профільних ЗНЗ. Висвітлено питання науково обґрунтованого
поетапного введення у навчально-виховний процес профільних ЗНЗ художньо-проектної освіти.
Вперше подано, після переходу на компетентнісний результат профільної підготовки, сучасну
наукову джерельну базу для запровадження нового понятійно-термінологічного апарату
профільного навчання національної системи неперервної художньо-проектної освіти.
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дизайну».
Фундаментальне дослідження у відділі технологічної освіти та допрофесійної підготовки
Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України в 2015–2017 рр. за підтемою
«Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі за спеціалізаціями
«Художньо-проектна творчість», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Основи дизайну» в
національній системі неперервної художньо-проектної освіти» має за мету:
1) розробку концептуальних засад підготовки новітньої структури сучасного змісту
спеціалізацій «Художньо-проектна творчість», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Основи
дизайну» в системі неперервної художньо-проектної освіти, з дотриманням дидактичних принципів
наступності  між основною та старшою загальноосвітньою школою й перспективності  між
старшою загальноосвітньою та вищою школами;
2) наукове обґрунтування педагогічних умов спеціалізацій «Художньо-проектна творчість»,
«Декоративно-прикладне мистецтво», «Основи дизайну» (змісту, методики, організаційних форм
навчання, предметно-розвивального середовища навчальної майстерні) підготовки компетентного
випускника профільної школи, здатного до системної предметно-перетворювальної діяльності,
свідомого індивідуального вибору особистісно привабливого ВНЗ для подальшої професійної або
фахової підготовки за кваліфікаціями майстра декоративно-прикладного мистецтва (ДПМ) або
дизайнера (за видами дизайну).
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Формулюванню трирічної теми перспективного наукового дослідження його мети, завдань,
робочої гіпотези передувала значна науково-аналітична робота з аналізу вітчизняного та
зарубіжного досвіду за обраною темою. Аналіз здійснювався нами за двома взаємодоповнюючими
напрямами:
1) художньо-технічна освіта України у складі колишнього СРСР до 1991 р. та її подальша
трансформація в дизайн-освіту України з 1991 до 2013 р., а також художньо-проектну з – 2014 р.;
2) перехід української художньо-промислової освіти ВНЗ із кінця ХХ до початку ХХІ століття із
«ЗУНівської» на компетентнісну в 2011 р., а також починаючи із профільного рівня ЗНЗ.
1. Художньо-технічна освіта України у складі колишнього СРСР до 1991 р. та її
подальша трансформація в дизайн-освіту України з 1991 до 2013 р., а також художньопроектну – з 2014 р. Розглядаючи історичні витоки та передумови досліджуваної нами теми,
доходимо висновку, що з другої половини ХХ ст. і до початку ХХІ ст. функція неперервної художньотехнічної (інженерної), потім дизайнерської, а тепер – художньо-проектної освіти не
еволюціонувала, а фактично докорінно змінилася.
У другій половині ХХ ст. в інженерній освіті ВНЗ України у складі колишнього СРСР
художньому проектуванню (за сучасною термінологією  дизайну) передувала технічна естетика
(див. Шпара П.Е., Шпара М.П. «Техническая эстетика и основы художественного конструирования»,
1989), яка тільки частково охоплювала проблеми художнього та технічного проектування. Така
«частковість» стає зрозумілою після аналізу суперечностей, виявлених у звичних для багатьох
словників, підручників і посібників радянського та пострадянського періоду (у нижченаведених
визначеннях), які стали настільки «робочими», що «не викликають жодних заперечень» не тільки у
авторів наукових та навчальних видань, а навіть у їх рецензентів радянського гарту. Ми вважаємо
передрук в ХХІ столітті застарілих радянських визначень недопустимим.
Наприклад, Р.М.Горбатюк із Тернопільського національного педагогічного університету, в
лекції 1 «Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу» в час уже безповоротного переходу
від технічної естетики до дизайну, незважаючи на 24 роки незалежності України, за широкого
використання електронних навчальних видань зазначає: «Технічна естетика – наукова дисципліна,
яка вивчає закономірності формування та розвитку гармонійного середовища (предметного),
предметних умов діяльності людини у всіх сферах життя. Виникла та розвинулася на стику таких
наук, як соціології, соціальної психології, фізіології людини, ергономіки, економіки, технології
виробництва тощо. Вирішує такі завдання: розробка принципів організації та формоутворення
оптимального і гармонійного предметного середовища у відповідності з вимогами та потребами всіх
людей і з врахуванням вимог ергономіки й технології виробництва; створення методики художнього
конструювання виробів та їх комплексів, які відповідають всім вимогам технічної естетики,
соціальній корисливості, функціонального та ергономічного вдосконалення».
Поряд із таким визначенням подаємо визначення естетики як філософської дисципліни, в яку
входить галузь технічної естетики. Наприклад, кандидат філософських наук Д.Є.Муза та ін. у темі
21 «Естетика як наука та її категорії» в навчально-методичному посібнику для ВНЗ «Вступ до
філософії» за редакцією Л.М.Нікітіна зазначає: «Естетика – це наука, яка вивчає прекрасне в
природі, суспільстві, матеріальному і духовному виробництві, закономірності розвитку і
функціонування естетичної свідомості та загальні принципи творчості за законами краси, у тому
числі закони розвитку і функціонування в суспільстві мистецтва як специфічної форми
відображення дійсності.
Естетика – філософська наука, яка вивчає функціонування естетичних цінностей у суспільстві
та закони її сприйняття. Вона сформувалася в надрах філософії і відокремилася від неї як
самостійна галузь лише всередині XVIII ст. На той час німецький філософ О.Баумгартен ввів у
наукову літературу термін «естетика» і видав трактат за однойменною назвою (1750 р.).
Естетика тісно взаємодіє з гуманітарними науками: етикою, психологією, педагогікою,
соціологією, логікою і особливо з філософією. Як теорія мистецтва вона є методологією
мистецтвознавчих наук – історії мистецтва, теорії мистецтва, художньої критики та прикладних
галузей – технічної естетики (виділено нами), естетики побуту, естетики поведінки. Пов'язана
вона також з економічними і технічними науками».
З’ясуємо, в якій галузі знань, науки, техніки чи мистецтва знаходиться художнє проектування
(конструювання), тепер – дизайн, не за застарілими радянськими визначеннями, а у 2015 р., коли
прийняті та діють уже більше 20 років українські державні стандарти з дизайну (1999), в тому числі
й із дизайнерської термінології (2009), що тлумачить художньо-проектну діяльність у галузі
дизайну. Українські державні стандарти з дизайну в багатьох аспектах уже узгоджені із
міжнародними стандартами з дизайну. Іще в радянські часи дизайнера називали художникомконструктором, фактично  інженером з художнього конструювання, проектування. Тож на кого
розрахована «технічна естетика зараз»? На «технічного естета»? Нам необхідне вивчення «Основ
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дизайну» (за видами дизайну) для дизайнерів! Радянська освіта у ЗНЗ і ВНЗ виконувала функцію,
орієнтовану переважно на відтворення продуктивних сил індустріального суспільства. В
українській освіті на початку ХХІ століття, вже в ЗНЗ учні 10–11 класів свідомо обирають
технологічний профіль, у нашому дослідженні – спеціалізації: «Художньо-проектна творчість»,
«Декоративно-прикладне мистецтво», «Основи дизайну». Отже, можна констатувати, що художньопроектна профільна підготовка здійснюється тепер «де факто» в освітній галузі «Технології» ЗНЗ, а
не як вважають пересічні громадяни  в освітній галузі «Техніка» (такої освітньої галузі взагалі
немає, а «Технічна естетика»  це вже історичне минуле радянського часу) чи «Мистецтво».
Художній профіль у освітній галузі «Мистецтво» ЗНЗ займається образотворчою допрофесійною та
довузівською підготовкою. Тому із-за докорінних змін у назвах і тлумаченні понятійнотермінологічного апарату з дизайн-освіти, а з 2014 р. і художньо-проектної освіти, авторами в понад
100 публікаціях з 2001 р. приділена значна увага структуруванню і укладанню диференційованого
за рівнями ЗНЗ і ВНЗ тезауруса для розуміння сучасного змісту національної системи неперервної
дизайнерської, а тепер і художньо-проектної освіти.
Доречно констатувати: профільне навчання до 2001 р. було зорієнтоване виключно на робітничі
професії. За результатами досліджень з 2001 р. авторами у профільне навчання в 2006–2008 рр.
введено навчальні авторські програми: «Етнодизайн», «Графічний дизайн», «Промисловий дизайн»,
«Дизайн середовища» (2005, 2006, 2007), «Основи дизайну» (2005, 2006, 2007, 2008, 2010).
Отже, докорінна зміна художнього та промислового виробництва в Україні обумовила й стрімку
трансформацію змісту національної інженерної, дизайнерської освіти в художньо-проектну освіту з
2014 р. для підготовки майбутніх майстрів ДПМ, а також дизайнерів (за видами дизайну).
Кінцевою метою інженерної освіти з художнього проектування до прийняття Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 2011 р. було прагнення навчити «раз і
назавжди» усталеним правилам, програмним знанням, умінням, навичкам (ЗУНам), що повинні
були використовуватися фахівцем (у нашому прикладі  майстрами ДПМ, дизайнерами за видами
дизайну) у його майбутній соціальній та професійній діяльності протягом усього життя. За таких
умов українська інженерна освіта з художнього проектування ніби зупинилася із-за невизначеності,
із-за відсутності прагнення сприймати динаміку наукового поступу європейського та світового
передового досвіду з художньо-проектної освіти. І тільки орієнтуючись на Болонські угоди
українська інженерна освіта з художнього проектування взяла курс на євроінтеграцію, змінила як
усталену назву професійної та фахової освіти з інженерної на дизайнерську у мистецьких ВНЗ, а з
2014 р. – у науково обґрунтовану авторами неперервну художньо-проектну освіту. В результаті
нововведення значно розширюється охоплення сфери художнього проектування фахівцями ДПМ і
етнодизайну, дизайну реклами та ін. Кінцевою метою художньо-проектної підготовки стала
художньо-проектна компетентність на рівнях ЗНЗ та ВНЗ національної системи неперервної
художньо-проектної освіти.
У системі художньо-проектної освіти в економічно розвинених країнах світу  США, Японії,
Австралії, Канади та ін., Євросоюзу  Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Швеції та ін. за
останнє десятиліття головним завдання є не засвоєння вироблених у минулому «колишніх знань», а
підготовка суб’єктів навчальної діяльності здатних креативно мислити до опанування інновацій в
предметно-перетворювальній діяльності новими навчальними методами й за допомогою сучасних
засобів пізнання – інтернет-технологій, медіа-технологій, відеозв’язку, мобільного зв’язку, інтернетпошти, соціальних мереж, мережевої передачі інформації в корпоративних межах, дистанційного
навчання та навчання за елективними курсами на вебінарах. А відтак, у навчальному предметі
«Технології» в старшій школі з 2015 р. ми вбачаємо пріоритетними не предметні компетентності, а
галузеві, які в попередні роки роботи за новим Державним стандартом базової і повної середньої
освіти 2011 р. тільки узагальнено окреслено, але іще не конкретизовано.
Отже, постала науково-організаційна проблема узгодження прискореної постановки
дидактичних завдань як прогностичних педагогічних проблем із можливістю їх випереджаючої
теоретичної розробки та швидкого й якісного впровадження новітніх розробок у педагогічну
практику профільного навчання, починаючи з досліджуваних нами спеціалізацій «Художньопроектна творчість», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Основи дизайну» в контексті
національної системи неперервної художньо-проектної освіти. В процесі фундаментального
педагогічного дослідження ми розв’язуємо сучасну наукову дидактичну проблему прогностичного
характеру з розробки стратегічних напрямів її реалізації в найближчій перспективі, спочатку в
профільній школі на експериментальних майданчиках Інституту педагогіки Національної академії
педагогічних наук України, а згодом і в навчально-виховному процесі ЗНЗ всієї України. При цьому
ми моделюємо та експериментально перевіряємо сучасні педагогічні умови для реалізації
структурно-функціональної моделі розвитку особистості майбутнього майстра ДПМ та дизайнера
іще з профільної школи засобами психології художньо-проектної творчості, духовного і фахового
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вдосконалення за національними традиціями учнівства, розглядаючи особистість майбутнього
творця художньо-проектної сфери як найвищу цінність.
2. Перехід художньо-промислової освіти України з кінця ХХ до початку ХХІ століття у
ВНЗ із «ЗУНівської» на компетентнісну в 2011 р., починаючи з профільного рівня ЗНЗ.
Радянська (до 1991 р.) та пострадянська художньо-промислова освіта України у ВНЗ та ЗНЗ (кінця
ХХ  початку ХХІ ст.) була орієнтована на досягнення лише вузьких прагматичних професійних
навчальних завдань в процесі фронтальної підготовки з орієнтацією на знання, уміння, навички
(ЗУНи). Сучасна художньо-проектна освіта у ЗНЗ із 2014 р. пропедевтичного, допрофільного,
профільного рівнів здійснюється із домінуванням компетентнісного, діяльнісного й особистісно
зорієнтованого підходів, спрямована на фундаменталізацію фахової підготовки у ВНЗ освітньокваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра.
Перспективи розвитку української неперервної художньо-проектної освіти на профільному рівні
ми вбачаємо у таких положеннях концептуальних засад фундаментального дослідження структури
та змісту спеціалізацій «Художньо-проектна творчість», «Декоративно-прикладне мистецтво»,
«Основи дизайну» профільного навчання в національній системі неперервної художньо-проектної
освіти:
1) розробці нової структури змісту художньо-проектної освіти на пропедевтичному,
допрофільному та профільному рівнях;
2) забезпеченні
випереджувального
характеру
художньо-проектної
освіти
завдяки
синтезуванню змістового наповнення освітніх галузей «Мистецтво» і «Технології» базової та повної
загальної середньої освіти;
3) підготовці учня ЗНЗ, який володіє елементами галузевих компетентностей (5–7 кл.), до
оволодіння основами галузевих компетентностей (8–9 кл.), профільною (10–11 кл.) художньопроектною галузевою компетентністю, з орієнтацією на компетентності бакалавра і магістра у вищій
школі – соціальну, комунікативну, інформаційну, когнітивну та спеціальні;
4) підвищенні рівня морального і художньо-естетичного виховання майбутнього майстра ДПМ
та дизайнера;
5) розширенні міжнародної співпраці у сфері художньо-проектної освіти та галузі дизайну в
межах Європейського союзу;
6) реалізації потреби школярів у самовираженні, рефлексії навчально-пізнавальної та
предметно-перетворювальної діяльності.
Означені положення актуалізовано авторами у навчальних програмах, науково-методичних
матеріалах, підручниках, навчальних посібниках для профільного навчання, в наукових статтях.
Обґрунтовані нами засадничі положення конкретизуються, уточнюються в здійснюваному нами
фундаментальному дослідженні, висвітлюються під час науково-організаційних заходів,
присвячених проблемам художньо-проектної освіти профільного рівня – на науково-практичних
семінарах, конференціях, є предметом обговорення під час апробації результатів педагогічних
досліджень на експериментальних майданчиках Інституту педагогіки НАПН України. У
педагогічних колективах профільних ЗНЗ, де готуються компетентні на своєму рівні майбутні
майстри ДПМ та дизайнери, ці положення успішно впроваджено у навчально-виховний процес,
передусім у ЗНЗ, що із 2009 р. здійснюють профільну підготовку учнів за однією із досліджуваних
нами спеціалізацій – «Основи дизайну».
Художньо-проектна освіта розглядається науковцями, вчителями-експериментаторами не
тільки в допрофесійному та довузівському, а і в соціокультурному аспекті. Зазначений аспект
художньо-проектної освіти сприяє соціальному, культурному розвитку учнів старшої школи через
цілеспрямовану соціалізацію їх у предметно-перетворювальну сферу під час навчально-виховного
процесу.
Отже, художньо-проектна освіта ЗНЗ спрямовує, регулює, вдосконалює вищезазначені
об'єктивні процеси соціокультурного розвитку старшокласників. Тому профільну підготовку учнів за
спеціалізаціями «Основи дизайну» (розроблену у 2009 р. і введену в 2010 р., а потім – розроблену
іншим авторським колективом, за новою структурою у 2015 р.); «Художньо-проектна творчість»,
«Декоративно-прикладне мистецтво» (розроблювані із 2015 р.) ми розглядаємо як синтез навчання й
учіння, виховання і самовиховання, розвитку та саморозвитку, рефлексії і соціалізації.
Виходячи з того, що навчально-виховний процес під час оволодіння вищезазначеними
спеціалізаціями ми розглядаємо комплексно, профільний рівень художньо-проектної освіти
виступає як ключовий у національній системі неперервної художньо-проектної освіти ЗНЗ – ВНЗ і
як різноплановий освітній простір, завдяки якому створюються необхідні педагогічні умови для
творчості та індивідуального творчого саморозвитку особистості майбутнього майстра ДПМ і
дизайнера.
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Розробка
особистісно
зорієнтованих
спеціалізацій
«Художньо-проектна
творчість»,
«Декоративно-прикладне мистецтво» та «Основи дизайну» на профільному рівні у національній
системі неперервної художньо-проектної освіти враховує тенденції динамічного розвитку
суспільного життя в Україні – держави, яка активно намагається інтегруватися у європейську
спільноту.
Отже, нині патріотично налаштовані старшокласники пов’язують свою предметноперетворювальну діяльність в профільній школі із прагненням до:
– утвердження національних цінностей і традицій української духовності (Афанасьєв Ю.Л.,
2014; Шевченко Г.П., 2004); засвоєння принципів духовно-морального виховання у вітчизняній
школі (ХХ – поч. ХХІ ст.) (Сіданич І.Л., 2013); виховання духовності у мистецькій освіті в
компетентнісному аспекті (Щолокова О.П., 2011);
– розуміння сутності і значення художньої-проектної культури (Даниленко В.Я., 2006);
– набуття у загальноосвітній школі проектно-технологічної культури (Мачача Т.С., 2011-2014);
– виявлення підґрунтя становлення і тенденцій розвитку дизайн-освіти в Україні та зарубіжжі
(Даниленко В.Я., 2006; Фурса О.О., 2012, 2014);
– реалізації психолого-педагогічних умов учіння-виховання особистості (Зязюн І.А., 2014);
– розв’язання на профільному рівні проблеми синтезу дизайну і технологій у системі
неперервної дизайн-освіти (Антонович Є.А., Вдовченко В.В., 2012; Мадзігон В.М., Криволапов М.О.,
2014);
– виявлення особливостей філософії українського дизайну (Рижова І.С., 2006);
– сучасного тлумачення національної історії матеріальної культури з позицій еволюції
психології українця (Губко О.Т., 2003, 2010, 2013; Наливайко С.І., 2009);
– з’ясування специфіки розвитку дизайнерських шкіл України (Київської – Антонович Є.А.,
2000, 2015; Вдовченко В.В., 2008, 2010, 2014; Волкотруб І.Т., 1988; Сьомкін В.В., 2007, 2009;
Татіївський П.М., 2006 та ін.; Харківської – Даниленко В.Я., 2006; Львівської – Мигаль С.П., 2000,
2004, 2010);
– дослідження українського народного декоративно-прикладного мистецтва (Антонович Є.А.,
Захарчук-Чугай Р.В., 1992, 2012); понятійно-термінологічного апарату декоративно-ужиткового
мистецтва (Запаско Я.П., Голод І.В., Білик В.І. та ін., 2000).
Розроблена нами «Концепція розвитку системи неперервної художньо-проектної освіти» (проект,
рукопис, 2014) базується на фундаментальних теоретичних напрацюваннях, серед яких чільне
місце відводиться концептуальним засадам фундаментального дослідження структури та змісту
спеціалізацій «Художньо-проектна творчість», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Основи
дизайну» профільного навчання в національній системі неперервної художньо-проектної освіти, на
прикладних та експериментальних дослідженнях, відображає шляхи проведення полікультурної
освітньої політики в ЗНЗ, ознайомлення учнів 10–11 класів із розмаїттям національних культур
світу (Вейс, 2014; OXFORD, Велика енциклопедія школяра, 2013 та ін.).
Включення профільної підготовки майбутніх майстрів ДПМ і дизайнерів до сучасного
соціокультурного процесу є важливим аспектом у розбудові стратегії освітньої політики Інституту
педагогіки НАПН України та проведені педагогічних досліджень із:
 розробки та апробації моделі технологічного профілю за спеціалізаціями «Основи дизайну»
(Вдовченко В.В. та ін., 2005, 2006, 2007, 2008, 2010);
 розробки та апробації інтегрованих курсів для освітніх галузей «Мистецтво» та «Технології» в
Кловському ліцеї № 77 м. Києва (Вдовченко В.В., Вдовченко З.В., Співакова І.Б., Шведова Ю.Б.,
2012);
 розробки нової структури та змісту освітньої галузі «Технології» для проекту Державного
стандарту базової і повної середньої освіти 2011 р. (Вдовченко В.В., Мачача Т.С., 2010);
 наукове обґрунтування структури та змісту навчальної програми з «Етнодизайну» для 5-9
класів ЗНЗ (Антонович Є.А., Вдовченко В.В., 2004);
 наукове обґрунтування (2011), розробка (2012), експериментальна апробація (2012-2013)
авторами та запровадження в Україні профільного навчання за спеціалізацією «Основи дизайну» в
10–11 класах як найефективнішої довузівської підготовки за напрямом «Дизайн» на
експериментальному майданчику Інституту педагогіки НАПН України та Інституту реклами
(Вдовченко В.В., Антонович Є.А., з 2013);
 новітньої структури змісту освітньої галузі «Технології» для Державного стандарту базової і
повної середньої освіти на перспективу (Мачача Т.С., Вдовченко В.В., 2014).
Висновки…
1. Фундаментальне дослідження структури змісту перспективних для національної системи
неперервної
художньо-проектної
освіти
спеціалізацій
«Художньо-проектна
творчість»,
«Декоративно-прикладне мистецтво» та «Основи дизайну» базується на результатах багаторічних
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досліджень авторів: науково обґрунтованій теоретичній моделі педагогічних умов спеціалізацій для
профільної школи, навчальних програмах для учнів старших класів з основ дизайну і різновидів
дизайну, матеріалах науково-методичного посібника для вчителя та підручника для учня, сучасної
моделі структури навчального посібника для учня. Теоретичні та експериментальні дослідження
авторів окреслили коло наукових і навчальних проблем для визначення концептуальних засад
фундаментального дослідження структури та змісту спеціалізацій «Художньо-проектна творчість»,
«Декоративно-прикладне мистецтво», «Основи дизайну» профільного навчання в національній
системі неперервної художньо-проектної освіти. При цьому нами взято до уваги соціальне
замовлення щодо змісту художньо-проектної освіти профільної рівня підготовки для нинішнього
стану розвитку ЗНЗ, із огляду на визначені нами основні тенденції перспективного розвитку
національної системи неперервної художньо-проектної освіти ЗНЗ–ВНЗ.
2. У контексті вищезазначеного сучасний зміст досліджуваних спеціалізацій профільного
навчання у старшій школі не може бути обмежений знаннєвим (ЗУНівським) результатом, а
педагогічна технологія навчання – пасивним засвоєнням учнями «швидко старіючого» навчального
змісту, не зважаючи на кожне нове відкриття у художньо-проектній сфері. Тому в умовах
глобальних соціокультурних динамічних перетворень в соціальній та культурно-освітній політиці
Інституту педагогіки НАПН України важливим є формування нової стратегії розвитку інтегрованої
у європейський простір системи української освіти, передусім на профільному рівні підготовки
майбутнього майстра ДПМ та дизайну. Особливого значення в такому разі набуває спрямування в
педагогічних технологіях на особистість учня профільної школи, розкриття його інтелекту, розвитку
художньо-проектної культури, а також наукова поінформованість на шкільному рівні вже не про
пострадянські досягнення та соціалістичні соціальні цінності, а орієнтація на європейські
фундаментальні узагальнення наукових досліджень – диференційовано для середнього та старшого
шкільного віку (див.: OXFORD. Велика енциклопедія школяра, 2013). Вищеозначені концептуальні
положення обумовлюють принципово нові вимоги до якості розробки структури змісту
перспективних спеціалізацій «Художньо-проектна творчість», «Декоративно-прикладне мистецтво»
та «Основи дизайну».
3. Однією з пріоритетних стратегій для профільного рівня художньо-проектної освіти є також її
фундаменталізація вже у загальноосвітній школі.
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Summary
Viktor Vdovchenko, Yevhen Antonovych
Conceptual Bases of Fundamental Research of Structure and Content of the Specializations «ArtisticallyProject Creation», «Decoratively-Applied Art», «Bases of Design» of the Profile Teaching in the National
System of Continuous Artistically-Project Education
In the article the attention is accented on the native changes for years of independence of Ukraine that took place
in engineering, designer, artistically-project education, since pre-university  profile preparation in general
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educational establishments (GEE). The substantive provisions of conceptual bases of fundamental research of
structure and content of the specializations «Artistically-Project Creation», «Decoratively-Applied Art», «Bases of
Design» of the profile teaching in the national system of continuous artistically-project education have been
determined. The ways of solving of the problem of providing by the teaching-methodological complete sets of the noted
specializations of the profile GEE have been shown. The question of the scientifically grounded stage-by-stage
introduction to the educational process of profile GEE of artistically-project education have been reflected. For the
first time, after transition to the competence result of profile preparation, modern scientific source base for
introduction of new concept-terminology apparatus of the profile teaching of the national system of continuous
artistically-project education have been offered.
Key words: national system of continuous artistically-project education, fundamental research, conceptual
bases, pre-university preparation, profile teaching, specializations «Artistically-Project Creation», «DecorativelyApplied Art», «Bases of Design».
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Спіральний шлях пізнання: епістемологічні засади
У статті досліджуються основи мультипарадигмального спірального пізнання. Зокрема,
розглядаються рівні та шляхи когніції, окреслюються механізми пізнавальної діяльності.
Підкреслюється важливість гносеологічного плюралізму, згідно з яким постулюється поєднання
раціонального, чуттєвого й досвідного в когнітивному процесі. Акцентується ідея взаємодії різних
формацій і парадигм пізнання, що результується створенням мультипарадигмальних
епістемологічних систем. Пропонується спіральна модель зростання знання.
Ключові
слова:
пізнання,
мультипарадигмальність,
гносеологічний
плюралізм,
епістемологічні стилі, спіральна модель пізнання
Постановка проблеми у загальному вигляді... Прагнення до активного пізнання дійсності й
навколишнього середовища є природною потребою індивіда. Пізнавальна активність, або когніція
передбачає, насамперед, розуміння людиною природи, суспільства й самої себе. Результатом такої
активності є знання, навички, вміння, відповідні здатності й досвід.
Аналіз досліджень і публікацій... Пізнання/когніція традиційно розглядається як специфічний
вид соціально-культурної діяльності індивіда, спрямованої на збагнення як зовнішнього світу, так і
свого внутрішнього стану. Пізнання розгортається в сумісній та індивідуальній діяльності,
«спирається» на різні історичні й культурні форми, здійснюється в різних поєднаннях вродженого й
набутого досвіду. Закріплюючись у цьому досвіді у вигляді більш-менш узгоджених між собою
компонентів, когніція виступає, насамперед, як знання. Тому в цьому процесі слід розмежувати
процес і результат. Особистість, освоюючи елементи соціального світу, відкриває нові, невідомі
зв’язки, формує нові образи у вигляд структур знань; її власна пізнавальна діяльність реалізується
за рахунок роботи з цими структурами в ході використання й перетворення елементів знання.
Зусилля індивіда так би мовити «оживляють» знаннєві схеми, які зберігаються у його свідомості,
переводять їх у режим взаємодії з реальними проблемами, так чи інакше відтворюючи й
переробляючи їх у процесі пізнання й «повертаючи» їх у свідомість у збагаченому вигляді. Знання,
таким чином, актуально присутнє в житті людей як момент когніції; воно розкривається,
поповнюється й реалізується в контексті пізнання [3, с.306].
Формулювання
цілей
статті…
Метою
статті
є
висвітлення
особливостей
мультипарадигмального спірального пізнання.
Виклад основного матеріалу… У структурі пізнавального процесу традиційно розрізняють два
базові рівні: чуттєве пізнання й раціональне пізнання. На рівні чуттєвого пізнання здійснюється
віддзеркалення зовнішнього світу в образній формі в результаті безпосереднього контакту суб’єкта
пізнання з об’єктами реальної дійсності. Таке пізнання виражається в чуттєвому досвіді.
Результатом чуттєвого пізнання є відчуття, сприйняття й уявлення. На рівні раціонального
пізнання, яке якнайповніше втілюється в мисленні людини, має місце процес сутнісного й
опосередкованого пізнання світу, що забезпечує розкриття його закономірних зв’язків та їхню
фіксацію мовою понять і категорій. Результатом раціонального пізнання є форми мислення у
вигляді понять, думок, умовиводів і ментальних моделей. Раціональне пізнання формується під
впливом практичної діяльності, тобто у процесі набуття досвіду [5, с.78].
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