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У статті розглядаються питання удосконалення професійної мистецької, мистецько-педаго- 
гічної та дизайнерської освіти, що відповідає загальним тенденціям створення інформаційного 
суспільства та прискореного розвитку освіти і науки. Впровадження інформаційних технологій 
у систему освіти стане вагомим внеском у розвиток інформаційного суспільства і сприятиме 
інтеграції України у світову спільноту.
Ключові слова: професійна підготовка фахівців, мистецька та педагогічна освіта, інформаційні 
технології, електронний підручник, комп'ютерні дизайн-технології.

В статье рассматриваются вопросы усовершенствования профессионального творческого, 
творческо-педагогического и дизайнерского образования, что соответствует общим тен
денциям создания информационного общества и ускоренного развития образования и науки. 
Внедрение информационных технологий в систему образования станет весомым вкладом в раз
витие информационного общества и будет способствовать интеграции Украины в мировое 
сообщество.
Ключевые слова: профессиональная подготовка специалистов, творческое и педагогическое 
образование, информационные технологии, электронный учебник, компьютерные дизайн-тех
нологии.

The article deals with the improvement of professional arts, arts and design education according 
to general tendencies of information society creation and rapid development of education and science. 
Implementation of modern technology into the system of education will contribute significantly to the 
development of information society and facilitate the integration of Ukraine into the world community. 
Key words: specialists professional training, arts and pedagogical education, information technology, 
electronic textbook, computer design technology.

Постановка проблеми. Впродовж поперед
ніх періодів розвитку та становлення укра
їнської системи освіти в галузі підготовки 

фахівців з образотворчого мистецтва та дизай
ну відбулись глобальні зміни. Такі зміни охопи
ли не тільки методичну та матеріальну сторони 
цієї освітянської галузі, але й технічну її складову. 
З 90-х років XX ст. поступово, але невпинно у сфе
ру дизайнерської освіти почали впроваджуватись 
комп’ютерні технології. У деяких передових вищих 
навчальних закладах, зокрема в Українській ака
демії друкарства, уже у 1990-х рр. студенти вивча
ли комп’ютерні дизайн-технології. Утім, профе
сійна підготовка фахівців мистецьких напрямків 
освіти потребує подальших досліджень та удоско
налень, зокрема у сфері інформатизації.

Аналіз останніх досліджень та публіка
цій. Вивченню різноманітних засобів навчання, 
сукупності дидактичних засобів як системи, взає
модії її окремих складових, дослідженню проблем 
їх удосконалення та використання у навчаль
ному процесі та впливу на його результатив
ність присвячені ґрунтовні праці Ю. Бабанського,
В. Бейлінсона, Т. Габая, В. Євдокимова, Б. Єсипова, 
Л. Зоріної, І. Зязюна, В. Краєвського, Ч. Куписевича,
І. Лернера, В. Оконя, М. Скаткіна, А. Прокопенка, 
Г. Хозяїнова, Н. Шахмаєва, С. Шаповаленка 
та ін.

Впровадження інформаційних техноло
гій в освіту суттєво впливає на систему засобів 
навчання, співвідношення та взаємодію окремих 
компонентів цієї системи. Відтак різні аспекти
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інформатизації навчання вивчаються у працях 
Л. Білоусової, І. Василевського, Б. Гершунського, 
Л. Гур’євої, А. Єршова, М. Жалдака, Л. Зайнут- 
дінової, І. Звєрєва, Ч. Куписевича, Є. Машбиця, 
Д. Матроса, І. Підласого, Є. Полата, М. Патланжон- 
глу, С. Ракова, Н. Розенберга, О. Філатова, 
С. Христочевського та ін.

Філософи та педагоги, зокрема В. Кудін, 
О. Падалка, О. Пєхота, А. Ракітов, 3. Самчук, 
Ю. Сурмін, дослідили процес інформатизації 
освіти та розвитку освітніх технологій, наголо
сивши на важливій ролі засобів навчання, якими 
можна керувати. Роботи Ю. Баранової, О. Башма- 
кова, Л. Зайнутдінової; В. Іванова, Є. Перевалової, 
О. Тищенко, Є. Тюріної, С. Христочевського, 
О. Чадіна, Н. Шерпаєва доводять, що за період 
інформатизації освіти було розроблено досить 
багато комп’ютерних дидактичних засобів, 
зокрема електронних підручників; їх викорис
тання дало змогу накопичити практичний досвід 
і виявило необхідність проведення ґрунтовних 
досліджень, потрібних для створення якісних 
електронних підручників [1-3; 10; 12].

Заслуговують на серйозну увагу авторські 
розробки новітніх методів графічного ана
лізу зображень І.О. Кузнєцова, М.І. Яковлєва. 
Зокрема, М. Яковлєв розглядає колірну гармонію 
з позицій психологічного сприйняття, О. Яцюк 
та Е. Романичева систематизують відомості 
про комп’ютерні технології у сучасному дизайні.

У працях Г. Борисовського, В. Даниленка, 
О. Заварзіна, А. Лаврентьєва, В. Михайленка, 
С. Раппопорта, Ю. Сомова, О. Чернишова вивча
ються важливі для професійної підготовки фахів
ців питання композиційного формотворення.

Значну роль у вивченні інформатизації 
освіти та визначенні напрямку її розвитку віді
грали Закон України «Про національну програму 
інформатизації», який було прийнято 1998 р., 
зі змінами та доповненнями 2001 та 2002 рр„ 
та Концепція Програми інформатизації загаль
ноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації 
сільської школи, розроблена авторським колек
тивом під керівництвом В. Огнев’юка. А прийня
тий Верховною Радою у 2007 р. Закон України 
«Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки» зро
бив значний внесок у виконання задач, розробку 
чеханізмів та шляхів створення інформаційного 
суспільства у нашій країні.

Метою статті є дослідження питань інформа
тизації професійної підготовки майбутніх фахів
ців з мистецьких дисциплін у ВНЗ України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У ВНЗ мистецького профілю використання інно
ваційних технологій є необхідним у викладанні 
багатьох фахових дисциплін. Це досить легко здій
снюється у навчанні дизайнерським дисциплінам 
через їх зв’язок з комп’ютерними технологіями.
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Найбільш інформаційно забезпеченим на сьо
годні є художнє проектування — основна фахова 
дисципліна, необхідна для здійснення дизайнер
ських розробок. Водночас у навчанні композиції, 
яка є основою майже для всіх мистецьких дис
циплін, завдання лише іноді виконуються засо
бами комп’ютерної графіки, якщо у навчальному 
закладі є достатня кількість комп’ютерів із про
грамним забезпеченням.

Зважаючи на наявні серйозні методичні недо- 
працювання в інформатизації мистецьких дис
циплін та комп’ютерної графіки, важливими 
є розробки окремих науковців у галузі технічної 
естетики та мистецтвознавства. Питання ком
позиційного формотворення досить детально 
розглядаються у працях Г.Б. Борисовського, 
В.Я. Даниленка, О.О. Заварзіна, А.М. Лаврентьєва,
B.Є. Михайленка, С.Х. Раппопорта, Ю.К. Сомова,
О.В. Чернишова, тоді як поняття колірної гар
монії у мистецьких дисциплінах і використання 
кольору у варіаціях дизайнерських розробок 
потребують більш глибокого вивчення.

У своєму навчальному посібнику «Основы 
теории и методологии дизайна» В.Ф. Рунге [8] 
пропонує розглядати з позицій психології явище 
колірної гармонії і відзначає, що у дизайні поняття 
«красивий» може бути лише відносним. Форма, 
розмір, фактура поверхні, призначення об’єкта 
впливають на емоційне звучання кольору.

Можна погодитися із С. Прищенко [7], яка від
мічає, що «першою і на сьогодні єдиною спробою 
систематизувати відомості про комп’ютерні техно
логії у сучасному дизайні став посібник російських 
авторів О. Яцюк та Е. Романичевої «Компьютерные 
технологии в дизайне. Эффективная реклама» [13]. 
Зокрема, заслуговує на увагу матеріал щодо кольору 
в комп’ютерних технологіях та опис колірних моде
лей, хоча важливі моменти теорії кольорознавства 
надто скорочені, а закономірності практичного 
створення колірної гармонії майже не розгляда
ються. Природна гармонійність кольорів, її вико
ристання у мистецьких дисциплінах та дизайні 
мають бути об’єктом уважного вивчення.

Перспективним є інноваційний метод ро
боти з кольорами за рахунок впровадження 
комп’ютерного кольороутворення, який може 
бути використаний як при вивченні дисципліни 
«Кольорознавство», так і в інших мистецьких дис
циплінах, зокрема у «Композиції».

Варто прийняти до уваги спостереження
C. Прищенко [7] щодо впровадження інновацій
ного методу вивчення кольорознавства. Автор 
вважає, що позитивними моментами цього про
цесу можна вважати більш швидке вирішення 
методичних завдань порівняно з традиційними 
методами навчання, збільшення і розширення 
діапазону практичних задач з кольорознавства 
та композиції. Істотно розширюється діапа
зон колірних сполучень, виявляється зручність
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при роботі з палітрами, що представлені сучас
ними графічними програмами. На думку автора, 
в цілому можна зробити такі висновки:

— очевидна зміна технічних можливостей 
роботи з кольором, розширення технічного діа
пазону виконання завдань;

— змінюється характер виконання завдань 
при виконанні їх у електронному середовищі;

— наявні динамічність і величезна багатова- 
ріантність композиційних і колірно-тональних 
рішень;

— технічне виконання комп’ютерних робіт 
має привабливий зовнішній вигляд, що підвищує 
психологічний комфорт у процесі навчання.

Проте існують і певні проблеми кольоро- 
сприйняття у комп’ютерній графіці:

1) принципово змінюється характер кольоро- 
сприйняття при переході від роботи з фарбами 
до насичених екранних;

2) виявляється велика стомленість очей 
при багатогодинній роботі за комп’ютером [7].

Отже, можна зробити висновок про те, 
що сприйняття кольору та створення колірної гар
монії у сучасному розумінні є складним процесом 
і водночас одним з найактуальніших принципів 
формування візуально-інформаційного середо
вища, тому повинен розглядатися комплексно 
у багатьох сферах, зокрема у мистецтві і худож- 
ньо-проектній творчості. Сучасна дизайнерська 
художньо-графічна діяльність міцно пов’язана 
з цифровими технологіями, тож вимагає відпо
відних зв’язків між класичною теорією кольоро- 
знавства та комп’ютерними напрацюваннями.

Зараз для підготовки фахівців з дизайну 
друкованої продукції використовують величез
ний масив програмного забезпечення, зокрема 
для створення та обробки растрової графіки, 
список яких очолює редактор растрової гра
фіки Adobe Photoshop, програми векторної гра
фіки, яскравими представниками яких є Adobe 
Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand, 
Inkscape тощо. Для верстки багатосторінкових 
видань на сьогодні створено низку високопро- 
фесійних програм, таких як Adobe InDesign

та QuarkXPress. Існує також досить багато про
грамного забезпечення для створення та реда
гування шрифтових гарнітур, наприклад, Pyrus 
Scanfont, FontLab або TypeTool.

В. Ткачук вважає, що інформація на відміну 
від природних ресурсів є невичерпним страте
гічним ресурсом розвитку. Аксіомою переходу 
сучасного українського суспільства до іннова- 
ційно-інформаційної моделі розвитку є пріо
ритетний розвиток освіти, однією з провідних 
рис якої є не тільки створення інноваційного 
освітнього середовища, а й широке застосування 
новітніх інформаційних технологій та долучення 
молоді до їх створення [9].

Л. Коваль підкреслює, що необхідність вико
ристання інформаційних технологій у професій
ній освіті диктується фундаментальними змінами 
сучасності і необхідністю переходу до нової стра
тегії розвитку суспільства на основі знань і пер
спективних високоефективних технологій. Нові 
інформаційні технології забезпечують реаліза
цію нових підходів до навчання, надають нові 
засоби і методи пошуку й управління знаннями. 
На сучасному етапі розвитку професійної освіти 
значення використання в освіті електронних під
ручників зростає за рахунок активного втілення 
інформаційних технологій, які допомагають 
ширше передати матеріал, тому розробка елек
тронного підручника актуальна при підвищенні 
професійної педагогічної освіти...» [4].

Висновки. Для підвищення якості освіти 
в багатьох університетах — і цей процес має 
поширюватися — зараз застосовується електрон
на система Moodle, яка дає можливість створю
вати електронні курси дисциплін, а також орга
нізовувати системи дистанційного навчання. 
Користуючись системою Moodle, студенти мають 
можливість більш повно засвоювати матеріал, 
отриманий на лекціях, слідкувати за своєю успіш
ністю, відсилати виконані роботи в електронній 
версії, проходити тестування тощо. У свою чергу 
викладачеві ця система надає розширені можли
вості викладання матеріалу та контролю за зна
ннями та успішністю студентів.
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in professional activity. The formation and development of artistic personality in the process of higher 
education involves development of initiative, creativity, ability to model own activity, assess their impact, 
mastering the scientific outlook in future professional activity. Specialist's training in the system of higher 
education requires formation of artistic personality. In this process, in addition to getting professional 
knowledge, too much importance is attached to development of emotional and sensual sphere of worldview. 
In this process knowledge is transformed into beliefs, and then — into stimulus and motive to activity, that's 
why an emotional sensual-specific content of arts is an important factor in the development of artistic person. 
Aesthetic world specifically reproduced in art work is an area in which worldview accepts and assimilates 
the essence of phenomena, connections between them, and hence the essence of the world, presented in a work 
of art. In arts such universal connections arise at the level of individual, special, specific, not universal which 
causes their perception. Such scientific world as a certain position of the creative personality is based on a 
system of acquired expertise, on the understanding of the aesthetic essence and value of art works produced 
in the process of life as aesthetic ideal representation of the meaning and purpose of artistic creativity, ways 
and means of implementation. The formation and development of artistic personality in the process of get
ting higher education involves development of initiative, creativity, ability to model own activity, assess their 
impact, mastering the scientific outlook in future professional activity. In actually, most researchers on issues 
of professional education emphasize these aspects of the important characteristics of the personality.

Briukhanova G.V., Konopko 0.1.

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY 
IN PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS 
AT ARTS UNIVERSITIES IN UKRAINE
The article deals with the improvement of professional arts, arts and design education according to general 
trends of information society creation and rapid development of education and science. Modern society 
requires high competence of specialists in their future activities, improves the quality and level of their 
professional training provided with the use of information technology in education. Implementation 
of information technology in education will significantly contribute to the development of the information 
society and facilitate Ukraine's integration into the world community.
To improve the quality of education many universities should use electronic system Moodle, which allows 
to create electronic courses of subjects and organize e-learning system. Using the system Moodle, students 
have the opportunity to get knowledge perfectly, watch their progress, send their work in the electronic 
version, take tests etc. As to the teacher, this system provides advanced teaching material and control 
of knowledge and the student's performance.


