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Вирішення завдань, що стоять перед вищою школою, покликане забезпечуватися рекомендаціями 

відповідної галузі педагогічної науки – педагогікою вищої школи, яка вивчає теоретичні і практичні проблеми 

професійної підготовки студентів та їх особистісного розвитку під час навчання у вищих навчальних закладах.  

Зміст фахової підготовки та методики навчання дизайнерів повинні бути такими, що забезпечували б 

випуск фахівців міжнародного рівня з високим рівнем загальної та мистецької культури і розвинутим 

дизайнерським мисленням, готових до виконання художньо-дизайнерських проектів різного призначення і 

самостійного вирішення дизайнерських задач з використанням новітніх інформаційних технологій.  

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, вища освіта, дизайн реклами, професійна 

майстерність, освітнє середовище. 
 

Постановка проблеми. Педагогіка вищої школи відіграє істотну роль при визначенні змісту 

вищої освіти, що знаходить відображення у державних стандартах вищої освіти, навчальних планах і 

програмах, а також формуванні змістовної моделі підготовки фахівця. Вона покликана забезпечувати 

реалізацію у навчальному процесі основних принципів вищої освіти: фундаментальність, 
безперервність навчання, спеціалізацію, намагаючись досягти високого загальнонаукового і 

культурного рівня студентів, утверджуючи їх свідому громадянську позицію. 

Для виконання поставлених завдань у галузі підготовки дизайнерів, необхідно проаналізувати 
сучасний стан викладання дизайну реклами та з’ясувати необхідні і реальні умови для розвитку 

професійної майстерності викладачів дизайнерських дисциплін у вищих навчальних закладах 

мистецького профілю. 
Державні стандарти вищої освіти забезпечують формування змісту освіти, яка дає змогу 

випускнику ВНЗ виконувати професійні завдання, визначені вимогами у сфері праці, науки, культури 

[4]. Але при формуванні і виконанні навчальних планів зміст кожної дисципліни багато в чому 

залежить від «людського фактору»: в першу чергу від керівництва закладу, хоча найбільшу 
відповідальність щодо змісту робочих програм та, як результат, знань і навичок, що отримує студент, 

несуть безпосередньо викладачі конкретної дисципліни. 

Методика викладання спеціалізованих предметів у вищих мистецьких закладах, іноді, на 
жаль, позбавлена чіткої спрямованості, якщо мати за мету випуск компетентного дизайнера, фахівця 

міжнародного рівня. Спеціальні дисципліни («Комп’ютерні дизайн-технології», «Технології 

поліграфії», «Макетування та моделювання пакування», «Робота в матеріалах») викладаються часто 

без виразного уявлення про об’єкт предмету, обов’язкові елементи його наповнення. 
Нині, в еру швидкого розвитку інформаційних технологій, систем і ресурсів, проектно-

технічних комунікацій, дизайн стає домінуючим фактором підвищення конкурентоспроможності всіх 

соціально-економічних галузей. Це, в свою чергу, зумовлює інтеграцію дизайну в усі сфери 
життєдіяльності людини та вимагає модернізації професійної підготовки фахівців цієї сфери.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі досить широко 

висвітлюються творення візуально-образної мови (М. Опалєв, О. Ганоцька та ін.), графічного дизайну 
(Т. Божко, Л. Білякович, О. Джеджула, Ю. Золотухін й ін.); у галузі методології дизайн-освіти 

досліджується роль мистецтва в системі виховання особистості майбутнього дизайнера (Н. 

Булгакова, О. Рудницька, В. Щербина і ін.); історичний аспект проблеми досліджували Є. Антонович, 

О. Генісаретський, В. Глазичев, питання теорії і методики дизайну з позицій творчості – О. Бойчук, 
В. Даниленко, Є. Лазарєв, О. Фурса та ін.; розвиток дизайн-освіти у ВНЗ (С. Алєксєєва, Т. Божко, А. 

Дижур, О. Лаврентьєв, С. Мізевіч, В. Савін). 

Відповідні психолого-педагогічні розвідки (І. Бех, В. Оrнев’юк) визначають основні 
характеристики особистісноорієнтованого виховання: орієнтація на визнання індивідуальності, 

самобутності, самоцінності особистості, наділеної неповторним суб’єктивним досвідом; студент є 

центром навчального процесу, у якому відбувається зміна відносин між викладачем та студентом із 
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суб’єкт-об’єктних на суб’єкт-суб’єктні, де головним завданням процесу навчання є надбання 
студентом певної суми знань, умінь і навичок, а також лідерських якостей конкурентноспроможної 

європейсько зорієнтованої особистості. 

Метою статті є дослідження проблеми розвитку професійної компетентності майбутніх 

бакалаврів із дизайну реклами та доцільне наповнення спеціальних дизайнерських дисциплін. 
Виклад матеріалу дослідження. Сучасний навчальний процес у галузі дизайнерської освіти 

є багатогранним, із складними внутрішніми взаємозв’язками, обумовленими фаховою специфікою, 

що ґрунтується на тісних міждисциплінарних поєднаннях. Організація такого процесу потребує 
високого рівня інформаційної забезпеченості і вимагає відповідного, створеного із застосуванням 

інноваційних педагогічних технологій, освітнього середовища, що сприятиме вихованню творчої 

особистості студента, розвитку його потенціалу, формуванню певних професійних компетенцій, 

потрібних для майбутньої діяльності у дизайнерській сфері [3].  
Формування гармонійно розвинутої особистості, перехід кожного студента-дизайнера на 

більш високий освітній і професійний рівень, потребує поглиблення творчих здібностей, прагнення 

до зростання професійної майстерності студента, підвищення його інтелектуальних параметрів, що 
дозволять йому по завершенні бакалаврату стати фахівцем, який свідомо обиратиме свій подальший 

шлях – вступу до магістратури чи на виробництво [1]. 

У процесі навчання студент повинен отримати навички і знання, необхідні для 
конкурентноспроможного професіонала. Але «на місцях» кожен мистецький заклад формує своє 

наповнення спеціальних дисциплін і досить часто це дає однобічні результати, що залежать від 

власних уподобань чи вузької спеціальної підготовки викладача, тих чи інших специфічних причин. 

Зокрема, дисципліна «Комп’ютерні дизайн-технології» має на меті дати уявлення студенту про 
роботу програм для створення і обробки растрової, векторної графіки, програм для 3-D моделювання, 

в залежності від спеціалізації. Для досягнення найкращого результату цю дисципліну необхідно 

вводити у навчальний план починаючи з першого курсу. За перший рік навчання студент має засвоїти 
основні інструменти, навчитися настроювати середовище програми для виконання конкретних 

завдань, здійснювати прості операції. В той же час, у деяких закладах подібна дисципліна з’являється 

лише на третьому, а то і четвертому курсах, або ж вивчається без доступу до комп’ютерів (на жаль, у 
деяких мистецьких закладах вищої освіти трапляється і таке). На другому курсі дисципліна 

«Комп’ютерні дизайн-технології» дає поглиблені знання інструментів, використання команд меню, 

фільтрів та ефектів. Результатом засвоєння матеріалу програми стають більш складні проекти, які 

студент виконує на практичних заняттях. 
 «Комп’ютерні дизайн-технології» на третьому курсі передбачають надання знань про роботу 

програм, що вивчаються для даної спеціалізації; у 6 семестрі студент має вільно володіти широким 

спектром засобів для створення складних об’єктів дизайну, використовувати міжпрограмні зв’язки, 
працюючи одночасно у двох або більше програмах, наприклад, Adobe Photoshop та Adobe Illustrator. 

Так, рухаючись поступово і закріплюючи знання виконанням практичних завдань, студент по 

завершенні 4 курсу виходить на рівень упевненого володіння спеціальними дизайнерськими 

пакетами програм, необхідних для досягнення рівня конкурентоспроможного фахівця. 
Розглянемо іще один спеціальний і необхідний для дизайнера предмет – «Робота в 

матеріалах». Для різних спеціалізацій предмет має різне наповнення, наприклад, для дизайну реклами 

студент має вивчити різноманітні техніки створення зображення і види друку: плоский, високий, 
глибокий друк та їх різновиди. Для виховання фахівця широкого профілю, не обмеженого творчістю 

на комп’ютері, на практичних заняттях із цієї дисципліни він повинен виконувати завдання, що 

ускладнюються у міру набуття і засвоєння вмінь та навичок роботи з матеріалами: від монотипії, 
гратографії, ліногравюри до складних змішаних технік офорту. 

Зазначена дисципліна має на меті дати уявлення про друк та поліграфію, ознайомити з 

різними, в залежності від спеціалізації, техніками друку. Для досягнення найкращого результату цю 

дисципліну також необхідно вводити до навчального плану, починаючи з першого курсу. На цьому ж 
курсі навчання студент має навчитися володінню основними графічними інструментами для 

виконання конкретних завдань, таких, як робота у техніках туш-перо, туш-пензель, монотипія, 

техніка гратографії. На другому курсі вивчення цієї дисципліни студент, поглиблюючи свої знання, 
оволодіває новими інструментами та техніками, від лінориту та деревориту до літографії. Для 

кращого засвоєння матеріалу необхідним є виконання певного об’єму практичних завдань. 

Навчаючись «Роботі в матеріалах» на третьому курсі, студенти повинні поглибити знання про 
роботу в різних графічних техніках і уміти використовувати їх, створюючи графічну роботу з 
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використанням двох, трьох або навіть п’яти технік, наприклад, кольоровий лінорит у три дошки і 
складний офорт із використанням різних манер, як меццо-тинто та акватинта. 

На четвертому курсі, маючи вже глибокі знання, студенти повинні створювати графічні 

роботи з використанням різних технік, застосовуючи їх відповідно до свого творчого задуму, 

шукаючи притаманну кожному свою техніку (наприклад, кольоровий офорт у шість дошок та техніка 
інтагліо). На жаль, у деяких сучасних закладах вищої мистецької освіти цей предмет з’являється 

лише на ІІІ-ІV курсах, що жодним чином не сприяє підготовці конкуретноспроможного фахівця, в 

той час як естамп, враховуючи його особливу цінність для художньої освіти та творчого розвитку 
майбутнього дизайнера, доцільно було б виділити в окрему дисципліну. 

Процес професійної підготовки фахівців із дизайну, враховуючи світові інтеграційні тенденції 

та теорію і практику вітчизняної системи освіти, потребує детального розгляду й посиленої уваги. 

Цього потребує специфіка адаптації дизайн-освіти в Україні до загальноєвропейського освітнього та 
культурного простору [6]. 

Методологічна складова проблеми передбачає розробку навчально-методичного забезпечення 

професійної підготовки фахівців із дизайну реклами, де будуть враховані соціальні запити до 
професійної діяльності, специфіка викладання навчальних дисциплін та забезпечені науковий, 

інформаційний та методичний супровід навчального процесу та розробка й застосування методики 

викладання з метою формування професійної компетентності майбутніх фахівців із дизайну реклами, 
розвитку їх психологічної готовності до професійної діяльності. Це має бути забезпечено інтегруванням 

у зміст дизайн-освіти традиційних та інноваційних методів, прийомів і засобів за принципом взаємного 

доповнення та підсилення і сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності майбутніх 

фахівців із дизайну, орієнтуючи їх на подальшу професійну самореалізацію. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, для підготовки фахівців високого 

рівня з належним рівнем загальної та мистецької культури і розвинутим дизайнерським мисленням, 

існує невідкладна потреба удосконалення існуючої моделі підготовки фахівців дизайну реклами.  
У професійній підготовці фахівців напряму «Дизайн», зокрема, часто переважає традиційний 

підхід, що визначається теорією і методикою, покликаною вирішувати стереотипні проектні завдання, в 

той час як навчально-виховний процес у галузі дизайнерської освіти вимагає реальних зрушень, що 
відповідало б сучасним суспільним та державним потребам. Зважаючи на схильність нинішнього 

розвинутого споживача до високої якості, як технологічної, так і художньо-композиційної, «продуктів» 

дизайну, що, в свою чергу, вимагає високого професійного рівня самих дизайнерів, існує невідкладна 

потреба удосконалення існуючої моделі підготовки фахівців дизайну реклами. 
Отже, враховуючи суспільні і державні вимоги, основним завданням сучасної освіти є 

підготовка компетентного дизайнера із сформованими професійними компетенціями, які 

забезпечують в умовах освітніх перетворень і цивілізаційних змін здатність до самостійного й 
творчого виконання професійних обов’язків, самоосвітню діяльність, реалізуючи готовність до 

саморозвитку й удосконалення. Тому важливим є доцільне наповнення спеціальних дизайнерських 

дисциплін («Технології поліграфії», «Робота в матеріалах» тощо) та своєчасне введення їх у 

навчальний процес, що стане дієвим засобом його активізації. Навчально-виховний процес у галузі 
дизайнерської освіти вимагає реальних зрушень, які відповідали б сучасним суспільним та 

державним потребам і має бути побудований таким чином, щоб відповідати високому рівню вимог до 

забезпечення студента фаховими знаннями, уміннями і навичками. 
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The solution of the problems facing the higher school is to be ensured by the recommendations of the relevant 

field of pedagogical science – higher school pedagogy, which studies the theoretical and practical problems of 

professional training of students and their personal development during their studies at higher educational institutions. 

The content of training and teaching methods designers must now be such that would ensure the release of 

international specialists with a high level of general and artistic culture and development of design thinking, ready to 

run artistic and design projects for various purposes and the independent decision of design problems using the latest 

information technologies. 
Key words: information and communication technologies, higher education, advertising design, professional 

skills, educational environment. 
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The aim The article explores the teaching special design disciplines, with an emphasis on their methodological 

content and scope in the curriculum; researching problems of development of professional competence of future 

bachelors in design of advertising and expedient filling of special design disciplines. 

Research methodology. The publications about the organization of the educational process were considered: 

scientific articles, reports and monographs. The data used in the study for educational institutions was obtained from 

formal and informal sources. 

Results. Higher educational institutions take into account the state standards of higher education in the 

formation and implementation of curricula. But the content of each discipline largely depends on the «human factor». 

Special subjects such as «Computer Design Technology», «Printing Technology», «Work in Materials» are sometimes 

taught without a clear idea of the subject discipline, compulsory elements that make up it. 

Each artistic institution forms its own filling of special disciplines. It depends on many specific reasons. In 
particular, a number of disciplines such as «Computer Design Technology» should be introduced to the curriculum from 

the first year and continue until the 4th year inclusively. At the same time, in some institutions such disciplines appear only 

on the third, or even the fourth year of the bachelor's degree, or they are studied without providing the necessary resources. 

Novelty. Therefore, in order to train international level specialists with a high general and artistic culture and 

advanced design thinking, there is an urgent need to improve the existing model of training design professionals. 
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The practical significance. In the professional training of design specialists, the traditional approach often 

prevails. This is determined by the theory and methodology, designed to solve stereotyped design problems, while the 

educational process in the field of design education requires real changes that would meet modern social and public needs. 

Key words: information and communication technologies, higher education, advertising design, professional 

skills, educational environment. 
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Розкрито поняття «навчально-виховна робота» в аматорському естрадному колективі, що є важливою 

складовою творчого процесу. Розглянуто основні напрями навчально-виховної роботи в діяльності 

аматорського естрадного оркестру: засвоєння музично-теоретичних і естетичних знань; набуття музично-

виконавських умінь і навичок; знань і навичок творчої діяльності. З’ясовано, що зазначені напрями навчально-

виховної роботи мають будуватися на педагогічних принципах: систематичності, доступності, послідовності, 

тісному зв’язку з теоретичними знаннями й практичною діяльністю тощо.  

Ключові слова: навчально-виховна робота, оркестровий колектив, репертуар, творча діяльність, 
музиканти. 

 

Постановка проблеми. Поряд із професійним естрадним мистецтвом широкого 
розповсюдження набула аматорська музична естрада, що охоплює різноманітні жанри і стилі, постійно 

оновлюючись у міру розвитку сучасних засобів виразності, досягнень звукоакустичної техніки. 

Популярність аматорської музичної естради пов’язують із тим, що вона як жоден інший жанр 
музичного мистецтва миттєво реагує на всі важливі події сучасності. Проте відповідної навчально-

методичної літератури, що висвітлювала б досвід роботи з естрадними колективами, на жаль, обмаль. 

Вивчення досвіду роботи кращих керівників естрадних музичних колективів свідчить про те, 
що правильно організований навчально-виховний і творчий процес сприяє не лише зростанню 

художньо-виконавської майстерності учасників, але й ідейно-моральному та естетичному вихованню, 

формуванню соціальної активності. 

Основні дослідження та публікації. Як відомо, значна кількість літератури присвячена саме 
проблемам підготовки професійних музикантів, керівників до роботи з професіональними оркестровими 

колективами. У науково-педагогічній літературі немає праць, які б спеціально висвітлювали проблему 

навчально-виховної і творчої роботи з аматорськими естрадними оркестрами. Праці О. Большакова, В. 
Коновалова, В. Кузнєцова в основному розглядають питання організації навчально-виховного і творчого 

процесу аматорських естрадних оркестрів і ансамблів. Відтак, ця проблема в педагогічному аспекті 

залишається актуальною і потребує систематичного вивчення та наукового дослідження.  
Мета статті – розкрити специфіку навчально-виховної роботи в аматорському естрадному 

оркестрі та виокремити основні напрями навчально-виховного процесу, що є важливими в творчій 

діяльності колективу.  

Виклад матеріалу дослідження. Навчально-виховна робота – це складова частина та 
необхідна умова життя будь-якого аматорського колективу. Від її якості значною мірою залежить 

виконавський рівень, стабільність, перспектива творчого зростання оркестру чи ансамблю. Не вірне 

розуміння мети і завдань часто призводить до неадекватних дій і помилок у розробці методики  
навчально-виховного процесу в естрадних колективах. Найбільш характерним недоліком є копіювання 

методів роботи професіональних музичних колективів, механічне перенесення їх в аматорство. Як 

зауважував В. Кузнєцов, це відбувається тому, що деякі керівники естрадних колективів бачать мету 

навчально-виховної роботи лише в підготовці учасників до музично-виконавської діяльності в 
оркестрі або ансамблі. Досягненню цієї мети й підпорядковується весь педагогічний процес, 

забуваючи часто про те, що основне завдання аматорської підготовки спрямоване на естетичний 

розвиток учасників, формування певного складу якостей особистості [3; 48]. 
Мета навчально-виховної роботи в аматорському колективі має сприяти всебічному 

гармонійному розвитку і, перш за все, формуванню духовного складу учасників, виховання якостей,  
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