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АНОТАЦІЯ 

Лі Сяося. Формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва в закладах вищої освіти. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 

015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». – Державний заклад 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 

Старобільськ, 2021. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в закладах вищої освіти. 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, 

сформульовано об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, 

розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, наведено відомості 

про апробацію та впровадження одержаних результатів. 

У першому розділі – «Теоретичні засади формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва» – на підставі вивчення науково-педагогічної літератури 

здійснено аналіз ключового поняття дослідження «креативна компетентність 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва», подано його 

оновлене трактування; на основі вивчення наукових підходів запропоновано 

зміст і структуру креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва як сучасного педагогічного феномену; 

теоретично обґрунтовано педагогічні умови щодо формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

З’ясовано, що численні дослідження зазначеної проблеми не 

вирішують проблему формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва, оскільки вона розроблена 

недостатньо повно і не знайшла достатнього висвітлення в сучасних 

наукових студіях. Дослідження проблеми в контексті загальноприйнятих 
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підходів (компетентнісний, системний, діяльнісний та індивідуально-

креативний) дозволило встановити, що до структури креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

входять такі компоненти, як ціннісно-мотиваційний, професійно-

когнітивний, креативно-діяльнісний та рефлексивний.  

Визначено, що в межах компетентнісного підходу науковці 

виокремлюють три рівні готовності випускника закладу вищої освіти до 

виконання професійної діяльності, а саме: перший рівень, що припускає 

елементарну готовність випускника закладу вищої освіти до виконання 

професійної діяльності, включаючи здобуті ним теоретичні знання, однак 

при цьому йому бракує практичних умінь і навичок; другий рівень, який 

припускає здійснення фахівцем роботи на достатньому рівні без будь-яких 

перешкод за готовими розробками, конкретними технологіями без належного 

творчого пошуку; компетентнісний рівень готовності фахівця до 

високопродуктивної, креативної праці, де одним зі складників є прояв 

високого рівня креативної компетентності.  

Установлено, що системний підхід надає можливість визначити не 

тільки кількісне, а й якісне формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва та зробити певні припущення 

щодо перспектив розвитку організації системи освіти, якісних змін у змісті 

системи освіти та методах освіти на всіх її рівнях відповідно до вимог 

сучасного суспільства. Сутність системного підходу до організації освітнього 

процесу з формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва включає: аналіз вихідних умов (мети 

навчання, змісту програми курсу тощо); розробку системи навчальних 

матеріалів та технологію їх використання з наступною перевіркою і 

внесенням необхідних коректив; заключну перевірку й оцінку системи. 

Доведено, що специфіка професійної підготовки майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва полягає в тому, що саме декоративно-

прикладне мистецтво стає поліфункційним, тобто слугує інструментом 
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пізнання дійсності в ретроспективному аспекті, формує ціннісні орієнтації, 

стає засобом спілкування і джерелом креативного натхнення людини. 

Специфічною педагогічною особливістю декоративно-прикладного 

мистецтва є те, що перед майбутнім фахівцем постає необхідність 

здійснювати індивідуальну креативну діяльність, яка надає широкі 

можливості мотивації щодо формування креативної компетентності. 

Виокремлено та сформульовано такі педагогічні умови формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва, як: формування особистісно спрямованої мотивації майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва на оволодіння креативною 

компетентністю; дотримання етапності й послідовності в процесі 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в закладах вищої освіти; створення індивідуально-

креативного середовища як засобу формування креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

У другому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

педагогічних умов формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва» – теоретично 

обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування  

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Розроблено критерії й показники сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва: 

мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний. Відповідно 

визначено рівні (високий, середній, низький) сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва та 

детально описано. Нами було встановлено, що більшість студентів має 

низький та середній рівні сформованості креативної компетентності. Низький 

рівень сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців 

контрольної та експериментальної груп демонструє відсутність прагнення до 
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професійного вдосконалення, стійких ціннісних установок, креативних 

настанов; наявність лише деяких сформованих ознак креативної 

компетентності; низьку потребу в особистісній ініціативі; низький рівень 

сприйняття нововведень; володіння теоретичними знаннями з декоративно-

прикладного мистецтва, утім, низький рівень пізнавальної та креативної 

активності; неадекватність самооцінки рівня власної креативної 

компетентності, що відображається на рівні декоративно-прикладної 

мистецької рефлексії.  

У результаті впровадження першої педагогічної умови формування 

особистісно спрямованої мотивації майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва на оволодіння креативною компетентністю 

визначено, що формування особистісно спрямованої мотивації в майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва уможливить особистісне 

прагнення майбутніх фахівців до пізнання процесів і явищ у декоративно-

прикладному мистецтві; прояв інтересу майбутніх фахівців до творчої 

самореалізації в галузі декоративно-прикладного мистецтва; прагнення до 

самовдосконалення майстерності й новаторства; задоволення від самооцінки 

у професійній придатності в процесі кар’єрного зростання. 

Упровадження в освітній процес другої педагогічної умови – 

дотримання етапності й послідовності в процесі формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в 

закладах вищої освіти – передбачало оновлення елементів змісту освітніх 

дисциплін, які традиційно розкривають сутність і специфіку професійної 

підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва цього 

напряму, установлення міждисциплінарних зв’язків, посилення 

спрямованості освітніх програм на забезпечення ефективності креативної 

підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в 

закладах вищої освіти. 

Реалізація третьої педагогічної умови – створення індивідуально-

креативного середовища як засобу формування креативної компетентності 
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майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва – дала можливість 

розвинути інтуїцію, творче мислення та креативність майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва; їхню здатність уникати духовної кризи; 

підвищити внутрішні креативні ресурси майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва та здатність подолання внутрішніх бар’єрів; 

усвідомити власні негативні риси, що сприяло виникненню у свідомості 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва ідеальної моделі 

майбутньої креативності як головного орієнтира професійного саморозвитку; 

сприяло визначенню власного креативного індивідуального стилю.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше 

теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, що 

передбачають: формування особистісно спрямованої мотивації майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва на оволодіння креативною 

компетентністю; дотримання етапності й послідовності в процесі 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в закладах вищої освіти; створення індивідуально-

креативного середовища як засобу формування креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва; уточнено сутність і 

структуру креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва; удосконалено форми й методи формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва, методи діагностики ефективності організації освітнього процесу в 

закладах вищої освіти; подальшого розвитку набули наукові уявлення про 

особливості професійної підготовки майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва, критеріальні ознаки й рівні креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблені 

педагогічні умови формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва можуть бути використані 
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викладачами фахових дисциплін, а також кураторами для формування вмінь 

та навичок прогнозування, прийняття нестандартних креативних рішень, 

формування власного креативно-індивідуального стилю; умінь самоаналізу 

результатів власної практичної діяльності; переосмислення власної 

креативної діяльності; здатності використовувати креативний підхід у 

самостійній практичній діяльності.  

Ключові слова: креативність, креативна діяльність, креативне 

мислення, компетенція, компетентність, креативна компетентність, майбутні 

фахівці, декоративно-прикладне мистецтво, професійна підготовка, 

індивідуально-креативне середовище, індивідуально-креативний стиль.  

 

Список публікацій здобувача 

Статті в наукових фахових виданнях України, зокрема, які включені до 

міжнародних наукометричних баз: 

1. Лі Сяося. Креативність в системі професійної підготовки 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва Інформаційна 

культура студентської молоді в нових освітніх умовах. Вісн. Луган. нац. ун-

ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. 2020. № 5(336). C. 117–125. 

2. Лі Сяося. Методологічні підходи до осмислення змісту креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

Імідж сучасного педагога : Педагогічні науки. 2020. № 6(195). C. 47–50. 

3. Лі Сяося. Педагогічне обґрунтування структури креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

Фізико-математична освіта. 2020. Вип. 4(26). С. 61–66. 

4. Лі Сяося. Етапи формування креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Вісник 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

Серія: педагогічні науки. 2021. Вип. 12 (168). C. 217–220.  

5. Li Xiaoxia, Shekhavtsova Svitlana. Сreation of a creative environment as 

a means of forming the creative competence of future specialists in decorative and 



 8 

applied arts. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. 2021. 

№ 02(30). URL: https://issn2391-4164.blogspot.com/p/223.html (дата звернення: 

30.05. 2021). 

Статті в інших виданнях, матеріали конференцій: 

6. Лі Сяося. Креативність як психолого-педагогічна категорія. Сучасні 

тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки : зб. наук. 

праць I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 27 листоп. 2020 р. Київ, 

2020. С. 298–303.  

7. Лі Сяося. Системність в структурі креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Розвиток освіти, 

науки та бізнесу : результати 2020 : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф. м. Дніпро, 3-4 грудня 2020 р. Дніпро, 2020. С. 608–610.  

8. Лі Сяося. Сучасне розуміння поняття «креативна компетентність» 

майбутніх фахівців  в педагогічному дискурсі. Actual trends of modern 

scientific research : зб. наук. праць VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 

14-16 лютого 2021, Мюнхен, Германія. 2021. С. 353–355. 

9. Лі Сяося. Особистісно-спрямована мотивація майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва. Актуальні питання сучасних 

педагогічних та психологічних наук : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 19-

20 лютого 2021 р., м. Одеса. 2021. С. 74–77.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

ABSTRACT 

Li Xiaoxia. Formation of creative competence of future arts and crafts 

specialists in higher education institutions. – Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

The thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Specialty 015 

«Professional education (for specialisms)». – State Institution «Luhansk Taras 

Shevchenko National University». – Starobil`s`k, 2021. 

The thesis is a theoretical and experimental study of the problem of creative 

competence of future arts and crafts specialists in higher education. 

In the Introduction the relevance and expediency of the chosen topic are 

substantiated, the object, subject, purpose, tasks, research methods are formulated, 

scientific novelty, practical value of work are revealed, information on approbation 

and implementation of the received results is given. 

In the first chapter – «Theoretical principles of the formation of creative 

competence of future arts and crafts specialists» – based on the study of 

scientific and pedagogical literature, the analysis of the key concept of research 

«creative competence of future arts and crafts specialists», given its updated 

interpretation; based on the study of scientific approaches, the content and 

structure of creative competence of future arts and crafts specialists as a modern 

pedagogical phenomenon are proposed; pedagogical conditions theoretically 

substantiated regarding the formation of creative competence of future arts and 

crafts professionals. 

It was found out that numerous studies concerning this particular problem do 

not solve the issue of forming the creative competence of future arts and crafts 

specialists, as it is not fully developed. Furthermore, sufficient coverage was not 

found in the modern scientific research. The study of the problem in the context of 

generally accepted approaches (competence, system, activity and individual-

creative) allowed establishing the fact that the structure of creative competence of 

future arts and crafts professionals includes such components as value-

motivational, professional-cognitive, creative-reflective and reflective. 
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It is determined that scientists distinguish three levels of readiness of a 

graduate of the higher education institution to perform functional duties within the 

functioning of the competency approach: the first level involves basic readiness of 

the graduate of the higher education institution to perform job duties, including 

theoretical knowledge, however, he lacks practical skills; the second level involves 

the implementation of a specialist's work at the functional level without any 

obstacles to ready-made developments (guidelines), specific technologies with no 

need of a proper creative search; competence level of readiness of a specialist for 

highly productive and innovative work, where one of the components is a 

demonstration of a high level of creative competence. 

It is established that the systematic approach provides an opportunity to 

determine not only quantitative but also qualitative formation of creative 

competence of future arts and crafts specialists and make certain assumptions 

about the perspectives of the education system, qualitative changes in the content 

of the education system and methods at all levels according to the requirements of 

modern society. The essence of a systematic approach to the organization of the 

educational process for the formation of creative competence of future arts and 

crafts contains of: analysis of the initial conditions (a purpose of studying, content 

of the course program, etc.); development of a system of educational materials and 

technology of their use with the subsequent revision and making necessary 

adjustments; final verification and evaluation of the system. 

It is proved that the specifics of professional of future arts and crafts 

specialists becomes multifunctional, which means it stands out as a tool for 

learning about reality in retrospect, it forms a value orientation, becomes a device 

of communication and a source of inspiration. It is a specific pedagogical feature 

of arts and crafts that the future specialist faces the need to carry out individual-

creative activities, which provides great opportunities for motivation concerning 

the formation of creative competence. 

The following pedagogical conditions for the formation of creative 

competence of future arts and crafts specialists have been distinguished and 
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formulated: formation of personality-oriented motivation of future arts and crafts 

specialists in order to master creative competence; observance of stages and 

consistency in the process of formation of creative competence of future arts and 

crafts specialists in higher education institutions; creation of an individual-creative 

environment as a tool of forming the creative competence of future arts and crafts 

specialists. 

In the second chapter – «Experimental verification of the effectiveness of 

pedagogical conditions for the formation of creative competence of future arts 

and crafts specialists» – the pedagogical conditions for the formation of creative 

competence of future arts and crafts specialists are substantiated, meaningfully 

developed and experimentally tested. 

The criteria of formation of creative competence of future arts and crafts 

specialists are quite advanced: motivational, cognitive, activity, reflexive. 

Accordingly, their indicators (high, medium, low) are determined and particularly 

described. It was figured out that most of the students have low and medium 

creative competence. The low level of formation of creative competence of future 

specialists of the control and experimental groups demonstrates the lack of desire 

for professional development, the lack of stable values and creative guidelines; the 

presence of only some formed signs of creative competence; low need for personal 

initiative; low level of perception of innovations; possession of theoretical 

knowledge in arts and crafts, however, it also shows a low level of cognitive and 

creative activity; inadequacy of self-assessment of the level of one's own creative 

competence, which is reflected at the level of decorative-applied artistic reflection. 

As a result of introduction of the first pedagogical condition of formation of 

personality-oriented motivation of future arts and crafts experts on mastering of 

creative competence, it is determined that formation of personality-directed 

motivation in future arts and crafts professionals will enable personal desire of 

future experts to learn processes and phenomena. Arts and crafts have the feature 

of creative self-expression, interest of future specialists in creative self-realization 
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in the field of arts and crafts; the desire for self-improvement and innovation of 

skills; satisfaction with the process of career growth. 

Implementation of the second pedagogical condition into the educational 

process – observance of stages and consistency in the process of formation of 

creative competence of future arts and crafts specialists in higher education 

institutions, which provided update of the elements of the content of educational 

disciplines, which traditionally reveal the essence and specifics of professional 

training of future arts and crafts specialists, the establishment of interdisciplinary 

links, strengthening the focus of educational programs to ensure the effectiveness 

of creative training of future arts and crafts professionals in higher education. 

The implementation of the third pedagogical condition – the creation of 

individual-creative environment as a tool of forming the creative competence of 

future arts and crafts professionals – gave the opportunity to develop intuition, 

critical thinking and creativity of future arts and crafts specialists; their ability to 

avoid spiritual crisis; the chance to increase the internal creative resources of future 

arts and crafts specialists and the ability to overcome internal barriers; to realize 

their own negative features, which contributed to the emergence in the mindset of 

future arts and crafts professionals of the ideal model of future creativity as the 

main reference point of professional self-development; contributed to defining 

their own individual style. 

The scientific novelty of the research is that for the first time the 

pedagogical conditions of formation of creative competence of future arts and 

crafts specialists are theoretically substantiated and developed, which eventually 

provide: formation of personality-oriented motivation of future arts and crafts 

specialists to master creative competence; observance of stages and sequence in the 

process of formation of creative competence of future arts and crafts specialists in 

the institutions of higher education; creation of individual-creative environment as 

a tool of formation of creative competence of future arts and crafts specialists; the 

essence and structure of creative competence of future arts and crafts specialists 

are specified; the forms and methods of formation of creative competence of future 
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arts and crafts specialists, methods of diagnostics of efficiency of the organization 

of educational process in establishments of higher education are improved; further 

development of scientific ideas about the peculiarities of professional training of 

future arts and crafts specialists, criteria and levels of creative competence of 

future arts and crafts professionals. 

The practical significance of the research is that the developed 

pedagogical conditions for the formation of creative competence of future arts and 

crafts specialists can be used by teachers of professional disciplines, as well as 

curators to develop forecasting skills, non-standard creative decisions, forming 

their own innovative and individual-creative style; skills of self-analysis of the 

results of their own practical activities; redefining one's own creative activity; 

ability to use a creative approach in practice. 

Key words: creativity, creative activity, creative thinking, competence, 

creative competence, future specialists, arts and crafts, professional training, 

individual-creative environment, individual-creative style. 

The list of published works 

articles in professional scientific publications 

1. Li Xiaoxia. (2020) Creativity in the system of professional training of 

future specialists in decorative and applied arts. Information culture of student 

youth in new educational conditions. Bulletin of the Luhansk Taras Shevchenko 

National University. Pedagogical Sciences. № 5 (336). Pp. 117–125 [in 

Ukrainian]. 

2. Li Xiaoxia. (2020) Methodological approaches to understanding the 

content of creative competence of future arts and crafts specialists. Image of a 

modern teacher. Pedagogical sciences. № 6 (195). Pp. 47–50 [in Ukrainian]. 

3. Li Xiaoxia. (2020) Pedagogical substantiation of the structure of creative 

competence of future specialists of decorative and applied arts. Physical and 

mathematical education. Issue 4 (26). Pp. 61–66. Index Copernicus [in Ukrainian]. 

4. Li Xiaoxia. (2021) Stages of formation of creative competence of future 

specialists of decorative and applied. Bulletin of the Taras Shevchenko National 



 14 

University «Chernihiv Collegium». Pedagogical sciences. Issue 12 (168). Pp. 217–

220 [in Ukrainian]. 

5. Li, Xiaoxia; Shekhavtsova, Svitlana (2021). CREATION OF A 

CREATIVE ENVIRONMENT AS A MEANS OF FORMING THE CREATIVE 

COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS IN DECORATIVE AND 

APPLIED ARTS. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal 

(https://issn2391-4165.webnode.com.ua/), 02 (30). Available at: https://issn2391-

4164.blogspot.com/p/223.html (accessed 30 March 2021) [in Ukrainian].  

Publications in the collections of thesis in All Ukrainian and International 

conferences: 

6. Li Xiaoxia. (2020) Creativity as a psychological and pedagogical 

category. Proceedings of the I International Scientific and Practical Internet 

Conference “Modern trends and conceptual ways of development of education and 

pedagogy”. Kyiv. Pp. 298–303 [in Ukrainian]. 

7. Li Xiaoxia. (2020) Systematization in the structure of creative 

competence of future specialists in decorative and applied arts. Proceedings of the 

International scientific-practical Internet conference “Development of education, 

science and business: results of 2020”.  Dnipro. Pp. 608–610 [in Ukrainian]. 

8. Li Xiaoxia. (2021) Modern understanding of the concept of “creative 

competence” of future professionals in pedagogical discourse. Proceedings of the 

VII International Scientific and Practical Internet Conference “Actual trends of 

modern scientific research”. Munich, Germany. Pp. 353–355 [Germany?]. 

9. Li Xiaoxia. (2021) Personality-oriented motivation of arts and crafts 

future specialists. International scientific-practical conference «Actual issues of 

modern pedagogical and psychological sciences». Odesa. Pp.74–77 [in Ukrainian]. 

 

 

 

 

 



 15 

ЗМІСТ 

ВСТУП …………………………………………………………………… 16 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ………………….. 

 

 

24 

1.1. Проблема формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва у контексті сучасної 

педагогічної науки  …………………………………………………………. 

 

 

24 

1.2. Зміст та структура креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва …………………………… 

 

48 

1.3. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування  

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в закладах вищої освіти………………………….. 

 

  

 

 78 

Висновки до розділу 1 …………………………………………………  105 

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ 

КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ………………….. 

 

 

 

 

110 

2.1. Діагностика рівнів сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в закладах 

вищої освіти …………………………………………………………………………….. 

 

 

110 

2.2. Експериментальне впровадження педагогічних умов 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва …………………………………….. 

 

 

136 

2.3. Оцінка результатів експериментальної перевірки педагогічних 

умов формування креативної компетентності майбутніх фахівців …….. 

 

152 

Висновки до розділу 2 ………………………………………………… 170 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ …………………………………………………. 173 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………….. 176 

ДОДАТКИ ………………………………………………………………….. 200 



 16 

ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. На початку третього тисячоліття в умовах 

реформування й оновлення системи вищої освіти України, спрямованої на 

інтеграцію до європейського простору, з одного боку, і на збереження 

традиційних методик професійної підготовки фахівців декоративно-

прикладного мистецтва – з іншого, особливої актуальності набувають 

завдання формування креативної компетентності майбутніх фахівців, які б 

володіли високим рівнем творчої діяльності. 

У зв’язку з цим виняткового значення набуває підготовка майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва, розвинених спеціалістів, 

фахівців нового покоління, здатних адекватно сприймати, тонко й високо 

цінувати мистецтво, зберігати національні традиції, примножувати духовні й 

матеріальні надбання. Одним з головних завдань у сучасній педагогічній 

теорії і практиці постає формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців саме декоративно-прикладного мистецтва. Благодатним джерелом 

формування креативності є декоративно-прикладне мистецтво. 

Формуючи креативну компетентність засобами декоративно-

прикладного мистецтва, відзначимо, що така компетентність передбачає 

вироблення вмінь власноручно примножувати культурну спадщину, 

відчувати й відтворювати прекрасне в різних сферах життєдіяльності. Саме 

в студентський період креативна компетентність ґрунтується на органічній 

єдності розвинених природних сил, здібностей до сприйняття, емоційного 

переживання, мислення в поєднанні з художньо-естетичною освіченістю та 

креативно спрямованою поведінкою. Розв’язання проблеми формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва залежить від ефективної організації освітнього процесу, 

використання на практиці різноманітних форм, методів і засобів впливу на 

креативну свідомість майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва. 



 17 

Проблемі дослідження та взаємозв’язку понять творчості і креативності 

присвячено чимало наукових робіт учених, педагогів, психологів, філософів. 

Так, у психолого-педагогічній науці загальні питання формування творчої 

особистості досліджували І. Бех, Л. Виготський, І. Зимня, Г. Костюк, 

В. Крутецький, О. Леонтьєв, Т. Лубенець, С. Рубінштейн; процес творчості, 

сутність творчої діяльності, її етапи та методи розглядали А. Горальський, 

О. Матейко, Я. Пономарьов, В. Розумовський, В. Романець, С. Сисоєва, 

О. Тихомиров, В. Шубінський та ін. 

У сучасній психології та педагогіці проблему креативності розглядали 

багато вітчизняних (О. Антонова, Д. Богоявленська, Л. Єрмолаєва-Томіна, 

В. Маляко, В. Павленко, Л.  Пономарьов, О. Яковлєва) та зарубіжних 

(Дж. Гілфорд, Е. де Боно, Д. Перкінсон, Р. Стернберг, Е. Торренс) науковців. 

Теоретико-методичні аспекти розвитку творчого потенціалу, творчих 

здібностей учнівської та студентської молоді обґрунтовано в наукових 

працях таких учених, як: О. Кучерявий, О. Матюшкін, А. Сологуб, 

А. Хуторський та ін. Психолого-педагогічні аспекти розвитку креативності 

студентської молоді розглядали В. Мороз, Т. Фрицюк, Л. Харченко, 

Л. Шрагіна та ін. 

Проблему формування креативності студентської молоді 

репрезентовано в студіях останніх років В. Боксгорн, І. Брякова, 

Ю Варлакова, І. Гриненко, Т. Гусєва, Т. Желткова, О. Куцевол, В. Мороз, 

І. Шахіна. 

Попри численні дослідження зазначеної проблеми, проблема 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва розроблена недостатньо повно та не знайшла 

достатнього висвітлення в сучасних наукових розвідках, незважаючи на її 

значущість для теорії й практики професійної освіти, що й зумовило наше 

звернення до цієї проблематики. 

Необхідність розв’язання проблеми формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в 
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процесі професійної підготовки визначається також низкою суперечностей 

між:  

– соціальним замовленням полікультурного суспільства на фахівців у 

галузі декоративно-прикладного мистецтва з високим рівнем креативної 

компетентності, що здатні генерувати креативні ідеї, моделювати творче 

вирішення проблеми, виявляти креативну компетентність у нестандартних 

професійних ситуаціях та визначати власний креативний індивідуальний 

стиль, та недостатнім рівнем сформованості цієї компетентності у 

випускників цієї спеціальності; 

– новими освітніми вимогами до підготовки фахівців декоративно-

прикладного мистецтва та недостатньою розробленістю теоретичних засад 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в процесі фахової підготовки; 

– потребою в підвищенні рівня креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва та відсутністю відвідних 

педагогічних умов у процесі їхньої професійної підготовки 

Актуальність, виявлені суперечності, а також недостатня теоретична, 

практична й методична розробленість із зазначеної проблеми і зумовили 

вибір теми дисертаційної роботи: «Формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

в закладах вищої освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної 

роботи кафедри педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) у межах комплексної наукової теми: 

«Якість сучасної освіти: теорія, моніторинг, технології» (державний 

реєстраційний номер 0117U002854). Тему затверджено вченою радою 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(протокол №3 від 25.10.2019 р.). 
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Об’єкт дослідження – процес формування креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в 

закладах вищої освіти. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та 

експериментальній перевірці педагогічних умов формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в 

закладах вищої освіти. 

Відповідно до об’єкта, предмета й мети дослідження визначено такі 

завдання: 

1. Схарактеризувати стан розробленості проблеми формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва в науково-педагогічній літературі. 

2. Розкрити сутність і структуру креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

3. Розробити критерії, показники та рівні креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

4. Дослідити сучасний стан сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

5. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

ефективність розроблених педагогічних умов формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва.  

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що процес 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва набуде ефективності за таких педагогічних умов: 

формування особистісно спрямованої мотивації майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва на оволодіння креативною 

компетентністю як передумови стійкої мотивації до самовдосконалення 

майстерності й новаторства; дотримання етапності й послідовності в процесі 
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формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в закладах вищої освіти як підґрунтя професійної 

підготовки; створення індивідуально-креативного середовища як засобу 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва з метою активізації емоційної сфери, креативного 

потенціалу майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, що 

сприятиме формуванню в них художньо-образного типу мислення, здатності 

організовувати стратегію творчого пошуку.  

Методологічну основу дослідження становлять: філософські ідеї про 

єдність загального та одиничного, суспільних явищ та освітнього процесу, 

теорії і практики; концептуальні положення методологічних підходів 

(компетентнісний, системний, діяльнісний та індивідуально-креативний) до 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва.  

Теоретичну основу дослідження становлять: наукові положення 

компетентнісного (В. Байденко, Є. Зеєр, І. Зимня, О. Овчарук, О. Пометун, 

А. Хуторський); системного (В. Афанасьєв, Т. Ільїна, М. Коган, 

В. Садовський, С. Харченко, Є. Юдін); діяльнісного (Б. Ананьєв, Г. Атанов, 

І. Бех, А. Брушлинський, В. Давидов, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн); 

індивідуально-креативного (С. Гончаренко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, 

Н. Сегеда, О. Семенова) підходів; концептуальні положення філософії освіти 

(Б. Гершунський, І. Зязюн, Б. Коротяєв, В. Кремень, В. Курило, 

В. Шадриков); науково-теоретичні розробки щодо: процесу професійної 

підготовки фахівців закладів вищої освіти (Н. Волкова, Л. Гаврилова, 

Н. Кузьміна, С. Омельченко, С. Савченко, В. Сластьонін); теоретико-

методологічних засад професійної підготовки фахівців декоративно-

прикладного мистецтва (Є. Антонович, М. Близнюк, Н. Вересоцька, 

О. Власюк, Л. Гарбузенко, С. Горбань, Л. Ейвас, Т. Носаченко, О. Смірнова); 

наукові положення щодо формування креативності і креативної 

компетентності особистості (В. Антонішина, О. Антонова, І. Войцехівська, 
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Р. Гільмутдінова, І. Гриненко, С. Дімітрова-Бурлаєнко, О. Дунаєва, Е. Лузік, 

Н. Пов’якель, Т. Розова, С. Сисоєва); наукові підходи до організації 

індивідуально-креативного середовища (О. Дубасенюк, М. Братко, 

Л. Корольова, О. Ліннік, Г. Цвєткова, О. Ярошинська). 

Для реалізації мети, розв’язання поставлених завдань використано 

комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, 

систематизація філософської, психолого-педагогічної літератури, 

нормативних джерел з метою визначення теоретичних засад дослідження, 

виявлення стану розробленості проблеми формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва; 

порівняння, узагальнення, абстрагування, конкретизація для розкриття 

сутності і структури креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва; прогнозування з метою вдосконалення 

та окреслення перспектив упровадження педагогічних умов в освітній процес 

у закладах вищої освіти; емпіричні – діагностичні методи (педагогічне 

спостереження, індивідуальні й групові бесіди, усне опитування, 

анкетування, тестування) для аналізу стану сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва; 

педагогічний експеримент для доведення ефективності розроблених 

педагогічних умов; методи математичної статистики – для обробки, 

визначення статистичної значущості отриманих у ході експерименту 

результатів дослідження. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася на базі Державного закладу «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ); Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(м. Полтава); Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради (м. Харків).  На різних етапах 

педагогічного експерименту було задіяно 264 майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва. 
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: уперше 

розроблено, науково обґрунтовано й експериментально підтверджено 

ефективність педагогічних умов формування креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в процесі 

професійної підготовки (формування особистісно спрямованої мотивації 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва на оволодіння 

креативною компетентністю як передумови стійкої мотивації до 

самовдосконалення майстерності й новаторства; дотримання етапності й 

послідовності в процесі формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва в закладах вищої освіти як 

підґрунтя професійної підготовки; створення індивідуально-креативного 

середовища як засобу формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва з метою активізації емоційної 

сфери, креативного потенціалу майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва); удосконалено зміст, форми, методи та технології формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва; подальшого розвитку набули теоретичні положення щодо 

професійної підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва; трактування базових понять дослідження, критерії, показники та 

рівні сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва. 

Практичне значення дослідження полягає в їхній достатній 

готовності до впровадження в процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва в закладах вищої освіти. 

Розроблено й упроваджено оновлений зміст освітніх дисциплін: «Рисунок», 

«Живопис», «Основи композиції», «Технологія живопису», «Техніки 

графіки», «Кольорознавство»; інтеграція в професійну підготовку майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва дисципліни вільного вибору 

студентів «Композиція декоративно-прикладного мистецтва»; комплекс 
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тренінгових вправ з розвитку креативного мислення, креативної 

компетентності; діагностичний інструментарій дослідження.  

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в системі 

професійної підготовки, неформаційної освіти та самоосвіти майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (довідка 

№ 1/559 від 01.07.2021); Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (довідка № 1999/01-65/17 від 26.07.2021);    

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради (довідка № 01-12/651 від 20.10.2021). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дисертаційної роботи доповідалися на науково-практичних 

конференціях різного рівня: міжнародних – «Сучасні тенденції та 

концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» (Київ, 2020); «Розвиток 

освіти, науки та бізнесу: результати 2020» (Дніпро, 2020), «Actual trends of 

modern scientific research» (Мюнхен, Німеччина, 2021), «Актуальні питання 

сучасних педагогічних та психологічних наук» (Одеса, 2021). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено 

в 9 публікаціях, серед яких: 4 статті в наукових фахових виданнях України, 1 

стаття в зарубіжних наукових виданнях, 4 тез і матеріалів доповідей 

апробаційного характеру.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (221 найменування, з них 8 – іноземною мовою). Робота містить 

9 додатків на 32 сторінках, 24 таблиць та 13 рисунків. Загальний обсяг 

дисертації становить 232 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 

 

 

1.1. Проблема формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва в контексті сучасної 

педагогічної науки   

 

Для сучасних українських закладів вищої освіти характерна активна 

реалізація модернізації та інновації, важливим чинником успішності якої є 

особистість фахівця, орієнтована на інноваційну діяльність, здатна до 

постійного самовдосконалення й саморозвитку. Саме тому стратегічним 

напрямом реформ у вітчизняній вищій освіті стає створення умов для 

засвоєння майбутніми фахівцями інноваційних способів діяльності та нових 

моделей мислення, що вимагає розвитку і критичного, і творчого ставлення 

до дійсності. Досягнення визначеного завдання у вищій освіті цілком 

залежить від рівня підготовки майбутніх фахівців, зокрема декоративно-

прикладного мистецтва. Для формування зазначених якостей фахівцям 

необхідно мати критичне мислення, здатність відчувати нові тенденції в 

традиційних підходах, прагнення до подолання шаблонів у декоративно-

прикладному мистецтві тощо, тобто володіти креативною компетентністю. 

Ми цілком поділяємо погляди вітчизняної науковиці Л. Калініної, яка 

стверджує, що вища професійна освіта повинна базуватися на принципах 

креативності, тобто орієнтуватися, у першу чергу, на розвиток навичок і 

вмінь, а також на формування в студентів певного ставлення до діяльності та 

їхньої реальної поведінки, що досягається шляхом зміни логіки і змісту 

дисциплін, трансформації методики презентації знань, комп’ютеризації та 

інформатизації освіти, її нової методології та організації [90, с. 366]. 
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Фундаментальною потребою сучасності є потреба у фахівцях, які б 

мали і високий рівень освіченості, і були творчими та розвиненими. 

Вирішити цю проблему може система вищої освіти, яка за вдалої організації 

навчально-виховного процесу може озброїти майбутнього фахівця не тільки 

глибокими знаннями та практичними вміннями з обраної спеціальності, але й 

зробити його конкурентоспроможним, висококваліфікованим фахівцем на 

ринку праці. Тому одним із головних завдань сучасної системи освіти є 

перехід до креативних методів навчання, які забезпечують формування 

творчої особистості [90, с. 363]. Наша позиція цілком збігається із 

зазначеним вище твердженням щодо конкурентоспроможності фахівців. 

Проста освіченість фахівця не матиме ефективного впливу на вирішення 

проблем як нестандартний і креативний підхід до розв’язання певної 

професійної проблеми.   

Загалом орієнтація молоді на успіх є основою модернізації економіки, 

відповідно, здатність випускників до ефективного використання 

комп’ютерних інтернет-технологій, мовних навичок є запорукою розвитку 

творчо-креативного початку в освітньому інтернет-середовищі університету. 

На активну роботу студента в інформаційно-освітньому середовищі 

впливають такі елементи мислення, як: творчий підхід до вирішення завдань, 

інформаційно-пошукова здатність екстраполювати отримані знання та вміння 

в нові предметні сфери, здатність самостійно, неординарно, індивідуально 

знаходити вихід зі складної ситуації, а також готовність до подальшого 

пізнання й комунікативності у відносинах із педагогами та колегами [98, 

с. 404]. Відповідно, наявність креативного мислення, творчого підходу до 

вирішення професійних завдань, інформаційно-пошукової здатності, 

самостійності, готовності брати участь у впровадженні інформаційно-

комунікативних інновацій, уміння знаходити й оцінювати нові професійні 

можливості, формулювати короткострокові й довгострокові завдання й цілі, 

здатність ефективно аргументувати, спираючись на правові та процесуальні 

знання, використовувати інноваційні ідеї, генерувати нестандартні рішення – 
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усі ці якості особистості майбутніх фахівців характеризують спрямування 

сучасної освітньої парадигми вищої освіти.  

У контексті нашого дослідження нам необхідно визначити основні 

напрями розвитку освітньої парадигми. Найважливішим складником процесу 

становлення інноваційного суспільства в Україні є особа, орієнтована на 

інноваційну діяльність, яка прагне до самовдосконалення, саморозвитку. 

Такий підхід вимагає наповнення новим змістом розвитку вищої школи, 

стратегічною лінією якого має стати: створення адекватних умов для 

оволодіння особистістю раніше невідомими способами діяльності та 

моделями мислення; вироблення в неї критичного, творчого, креативного 

ставлення до дійсності, уміння просувати, упроваджувати й широко 

використовувати нововведення [98, с. 396].  

З позиції нашої науково-експериментальної роботи нам необхідно 

теоретично обґрунтувати й визначити, як у сучасній педагогічній науці 

трактують ключове поняття нашого дослідження «креативна 

компетентність». Головним завданням цього підрозділу ми вважаємо, з 

одного боку, уточнити сутність понять «компетентність», «креативність», 

«творчість»; з іншого – установити, у яких співвідношеннях знаходяться 

зазначені вище поняття, та визначити їхній вплив на освітній процес, зокрема 

щодо професійної підготовки фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

Оскільки ключове поняття нашого дослідження складається з двох 

складових частин, які трактуються в різних наукових розвідках окремо, а 

саме: «креативність» та «компетентність», тому нам необхідно розпочати з 

визначення поняття «компетентність», яке досить поширене в педагогічній 

науці й наразі активно досліджується в сучасних наукових роботах з 

педагогіки.  

Незважаючи на те, що проблема розмежовування або ототожнення 

понять «компетентність» та «компетенція» вже протягом кількох років 

знаходить своє відображення в працях і українських, і зарубіжних науковців, 

вона не втрачає своєї актуальності та потребує термінологічного уточнення, 
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диференційованого підходу до вивчення структури та компонентів 

креативності.  

Перш за все нам необхідно семантично визначити різницю в 

трактуванні тотожних, на перший погляд, понять, як-от: «компетентність» і 

«компетенція», оскільки вони взаємопов’язані в процесі формування будь-

якої компетентності фахівців. У процесі дослідження зазначених вище 

понять ми опинилися перед складним завданням через те, що існує велика 

кількість праць сучасних науковців-педагогів, які пропонують різні підходи 

до трактування цих понять.  

Натомість, незважаючи на певну вивченість цієї проблеми, серед 

науковців досі триває дискусія щодо визначення змісту й суті понять 

«компетенція», «компетентність», установлення їх складових компонентів та 

взаємного співвідношення. 

Диференціюючи поняття «компетенція» і «компетентність», 

зазначають, що компетенція набувається в процесі освіти, яка включає 

сукупність взаємопов’язаних якостей особистості; компетентність же 

формується поступово при засвоєнні, оволодінні знаннями, що призводить до 

набуття відповідної компетенції [98, с. 399]. Зазначимо, що в контексті 

освітнього процесу в закладах вищої освіти саме компетенції представлені у 

вигляді результатів та вимог до результатів оволодіння фахівцем основними 

освітніми програмами й рівнем професійної підготовки фахівців.  

Отже, «компетентний» (від лат. competens – належний) трактується як 

обізнаний, який має знання у певній галузі або той, хто має право за своїми 

знаннями або повноваженнями робити чи вирішувати що-небудь, судити про 

що-небудь; «компетенція» (лат. competere – відповідати, підходити; 

домагатися) – коло повноважень прав, питань, справ будь-якої особи, органу 

[79, с. 408 – 409]. 

Зазначимо, що деякі науковці вважають, що ці терміни є 

синонімічними, натомість інші доводять розрізненість цих понять у 

педагогічній науці і за структурою, і за сутністю. Така розбіжність думок в 
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український наукових колах відбулася в процесі використання й дослідження 

цих понять в українській педагогічній науці. У зарубіжній педагогіці поняття 

«компетенція» і «компетентність» ототожнюються. Більше того, в англо-

українському словнику англійському «competencе» в перекладі відповідає 

поняття компетентність і «competency» – компетенція. 

У сучасній педагогічній науці дослідники намагаються уточнювати й 

робити спроби трактувати ці поняття з проаналізованого матеріалу. Так, 

С. Бабак стверджує, що компетентність і компетенція не є тотожними 

поняттями, оскільки компетенції формуються в процесі професійної 

підготовки, а в професійній діяльності випускник-фахівець проявляє свою 

компетентність, тому компетентність – це володіння компетенціями [14, 

с. 65]. Аналогічної думки дотримується К. Рудницька, яка вважає, що 

«компетенція» – сукупність взаємопов’язаних якостей людини (знання, 

уміння, навички), які є необхідними для здійснення ефективної діяльності в 

певній галузі; «компетентність» – володіння відповідними компетенціями, 

які включають особисте ставлення до предмета діяльності [167, с. 243]. 

Такий підхід до трактовки й диференціації цих понять не розкриває сутності 

їхньої унікальності, на відміну від попередньої ЗУНівської парадигми 

формування знань, умінь та навичок.  

Установлюючи співвідношення між поняттями «компетенція» й 

«компетентність» та доводячи необхідність їх розмежування, С. Лейко 

вважає, що компетенція визначається певною організацією, установою, 

державою як наперед задана вимога до знань, умінь, навичок, якими повинна 

володіти особистість, для успішної діяльності в межах тієї сфери, де ця 

діяльність буде здійснюватися, а компетенція пов’язана з певним видом 

діяльності, тоді як компетентність – з особистістю, з її внутрішніми якостями 

та здібностями [113, с. 133]. Тобто компетенція може бути окреслена 

вимогами, які висуваються до професійного рівня фахівця, а компетентність 

може бути надбанням самої особистості фахівця, яка визначає якісний рівень, 
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засвоєння внаслідок навчання знань, умінь, навичок і здатності застосувати їх 

на основі власного досвіду, у процесі здійснення професійної діяльності.  

Безперечно, сучасні дослідники в останні роки розрізняють поняття 

«компетенція» і «компетентність», оскільки компетентність, на відміну від 

компетенції, містить ключові поняття «знання», «уміння» та «навички» та ін., 

які передбачають дію людини за стандартною ситуацією, має елемент 

готовності до ситуації через особистісну характеристику людини, через 

перехід від якості знання до якості діяльності, яка може бути нестандартною 

[115, с. 75]. Вагомого висновку для нашої праці дійшов вітчизняний 

дослідник М. Леонтян, який обґрунтовано представив результати 

дослідження різних підходів зарубіжних і вітчизняних науковців до 

тлумачення понять «компетенція» і «компетентність», він звернув увагу на 

нестандартність вирішення певної проблеми фахівцем у нестандартних 

умовах завдяки набутій компетентності в закладі вищої освіти. Компетенції 

містять ключові поняття «знання», «уміння» та «навички», які вимагають від 

фахівця діяти за стандартною ситуацією. 

Аналіз ґрунтовних досліджень (Е. Зеєр, Г. Селевко, А. Хуторський, 

В. Сластьонін та ін.) доводить, що компетенція – це сукупність знань, умінь, 

навичок, узагальнених способів діяльності, що задаються стосовно певного 

кола предметів і процесів і необхідних для якісної продуктивної діяльності та 

вирішення типових проблемних ситуацій у професійній діяльності. 

Компетентність трактується як компетенція, що пройшла крізь діяльність, як 

характеристика особистості, яка включає готовність особистості реалізувати 

власні потенційні можливості в ситуаціях невизначеності, оскільки будь-яка 

ситуація на практиці є унікальною та неповторною. Більше того, не просто 

готовність особистості реалізувати власний потенціал, а успішно діяти в 

ситуаціях невизначеності.  

Серед останніх наукових досліджень щодо поняття «компетентність» у 

педагогічній діяльності відзначимо вітчизняну дослідницю О. Марущак, яка 

виокремила такі характеристики компетентності, як: поінформованість, 
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обізнаність, авторитетність; інтегрована (загальна) здатність особистості 

успішно (кваліфіковано) здійснювати діяльність; готовність до діяльності; 

особистісна якість (сукупність якостей); володіння людиною відповідною 

компетенцією; інтегральна властивість особистості; поєднання знань, умінь і 

навичок, норм, емоційно-ціннісного ставлення та рефлексії; результативно-

діяльнісна характеристика освіти; освітні результати тощо. Компонентами 

компетентності визначаються знання, уміння, навички, досвід, особистісні 

цінності й ставлення до діяльності в певній галузі [135, с. 101]. Науковиця 

дійшла висновку, що «компетентність – це інтегрована якість особистості, 

здатність продуктивно виконувати діяльність у певних соціально значущих 

сферах, на основі здобутих знань, умінь, навичок, досвіду, ставлень та 

цінностей» [Там само, с. 102]. 

На сьогодні більшість учених у педагогічній науці розглядають поняття 

«компетентність» як комплексну характеристику особистості, яка 

ґрунтується на знаннях, уміннях і навичках, набутті реального досвіду 

людини, що забезпечує їй успішне виконання будь-якої діяльності протягом 

життя [106, с. 24]. Безперечно, компетентність є комплексним або 

інтегральним поняттям, що характеризує особистість, успішність якої 

залежить від дій та поведінки, що базується на отриманих знаннях, уміннях, 

навичках, на здобутому особистісному соціально значущому досвіді 

особистості.  

Для уникнення суб’єктивізму й невизначеності в розумінні змісту та 

смислового поля поняття «компетентність» В. Майковська вважає за 

доцільне виокремити провідні характеристики компетентності:  

– багатогранність (наявність різних її видів, кожен з яких характеризує 

якісний аспект опанування особою конкретним видом діяльності);  

– багатокомпонентність (оскільки будь-яка компетентність складається 

з певної кількості компонентів – інтелектуальних, діяльнісних, мотиваційних 

тощо, без яких особа не може актуалізуватися в діяльності);  
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– багатовимірність (для діагностування рівня сформованості та 

розвиненості компетентності потрібна система критеріїв і показників 

оцінювання);  

– надпредметність і міждисциплінарність (компетентність завжди 

демонструє інтегральний результат опанування особою освітньої програми, а 

не конкретно взятої навчальної дисципліни);  

– різнофункційність (компетентність надає особі можливості в процесі 

діяльності реалізувати багато функцій);  

– суб’єктність (компетентність завжди конкретна щодо суб’єкта 

діяльності та рівня його професіоналізму, майстерності й індивідуального 

досвіду діяльності) [130, с. 15]. Таке розуміння змісту поняття 

«компетентність» надає нам можливість усвідомити багатокомпонентність і 

багатовимірність досліджуваного поняття, зокрема креативної 

компетентності, що сприятиме ефективному усвідомленню структури 

зазначеного вище поняття.  

Переважна більшість науковців уважає, що поняття «компетентність» 

має відмінні характеристики, як-от: здатність і готовність особистості до 

ефективної, результативної діяльності. Взаємозв’язок цих понять полягає в 

тому, що компетенції задають певні стандартні вимоги щодо формування 

компетентності, яка формується й проявляється в процесі діяльності. При 

цьому компетенція буде стандартно-статичною категорією, яку можна 

описати певними структурними параметрами, натомість компетентність буде 

динамічною характеристикою, станом, який може змінюватися в процесі 

професійної діяльності фахівця. 

Видатний український науковець і педагог сучасності І. Зязюн акцентує 

увагу, що поняття «компетентність» можна схарактеризувати як здатність 

вирішувати професійні завдання певного визначеного класу, що вимагає 

наявності реальних знань, умінь, навичок, досвіду, що виявляється в практиці 

професійної діяльності як системна характеристика і має чітко визначену 

структуру [86, с. 17].  
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Аналогічної думки дотримується В. Сластьонін, який трактує поняття 

«компетентність» як інтегральну характеристику ділових та особистісних 

якостей спеціаліста, яка відображає не тільки рівень знань, уміння, досвіду, 

достатніх для досягнення цілей професійної діяльності, але й соціально-

моральну позицію особистості [184, с. 98]. 

Отже, відповідно до теми дослідження вважаємо за необхідне 

розрізнити дефініції таких понять, як «компетенція» і «компетентність» 

(див. табл. 1.1), що буде сприяти якісному теоретичному обґрунтуванню та 

визначенню поняття «креативна компетентність майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва». 

Таблиця 1.1 

Дефініції поняття «компетентність»   

№ ПІБ науковця Рік  Дефініція поняття  

1. Словник 

української 

мови: в 11 т. –

Т. 4 (редкол.: 

І. Білодід, 

А. Бурячок, 

В. Винник та 

ін.)  

1973 компетентність як властивість за значенням 

компетентний, тобто: 1) який має достатні 

знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь 

добре обізнаний; тямущий; який ґрунтується на 

знанні; кваліфікований; 2) який має певні 

повноваження; повноправний, повновладний 

2.  Словник 

іншомовних 

слів 

(С. Морозов, 

Л. Шкарапута) 

2000 компетентність (від лат. сompetens (competentis) 

– належний, відповідний), означає 

поінформованість, обізнаність, авторитетність 

3.  Дж. Равен 2001 компетентність – це специфічна здатність, 

необхідна для ефективного виконання 

конкретної дії в конкретній предметній галузі, 

що містить вузькоспеціальні знання, особливі 

предметні навички, способи мислення, а також 

розуміння відповідальності за свої дії 

4.  В. Сластьонін 2002 компетентність – інтегральна характеристика 

ділових та особистісних якостей спеціаліста, яка 

відображає не тільки рівень знань, уміння, 

досвіду, достатніх для досягнення цілей 

професійної діяльності, але й соціально-

моральну позицію особистості 
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5.  А. Хуторський 

та  

В. Краєвський 

2003 компетентність – це володіння людиною 

відповідною компетенцією, що містить її 

особистісне ставлення до предмета діяльності 

6.  Ю. Татур 2004 компетентність – це інтегральна властивість 

особистості, що характеризує її прагнення і 

здатність (готовність) реалізувати свій 

потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні 

якості та ін.) для успішної діяльності в певній 

галузі 

7.  Г. Селевко 2004 компетентність – інтегральна якість 

особистості, що виявляється в загальній 

здатності та готовності до діяльності, яка 

базується на знаннях і досвіді, здобутих у 

процесі навчання і соціалізації та орієнтованих 

на самостійну й успішну участь у діяльності 

8. І. Зязюн  2005 компетентність – здатність вирішувати 

професійні завдання певного визначеного класу, 

що вимагає наявності реальних знань, умінь, 

навичок, досвіду, що виявляється в практиці 

професійної діяльності як системна 

характеристика й має чітко визначену структуру 

9.  Н. Мойсеюк 2007 компетентність – якість особистості, яка 

необхідна для якісної продуктивної діяльності в 

певній сфері 

10. М. Головань 2008 компетентність – це володіння компетенцією, 

що виявляється в ефективній діяльності і 

включає особисте ставлення до предмета і 

продукту діяльності; компетентність – це 

інтегративне утворення особистості, що 

інтегрує знання, уміння, навички, досвід і 

особистісні властивості, які обумовлюють 

прагнення, здатність і готовність розв’язувати 

проблеми і завдання, що виникають у реальних 

життєвих ситуаціях, усвідомлюючи при цьому 

значущість предмета й результату діяльності 

11. Ф. Шарипов 2010 компетентність – це сукупність властивостей 

(характеристик) особистості, що дозволяють їй 

якісно виконувати певну діяльність, спрямовану 

на вирішення проблем (завдань) у будь-якій 

галузі 

12. О. Антонова, 

Л. Маслак 

2011 компетентність – гармонійне, інтегроване, 

системне поєднання знань, умінь і навичок, 

норм, емоційно-ціннісного ставлення та 

рефлексії, що становлять мінімальну готовність 
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особистості до вирішення практичних завдань 

13. Н. Курмишева 2015 компетентність – комплексна характеристика 

особистості, яка ґрунтується на знаннях, 

уміннях і навичках, набутті реального досвіду 

людини, що забезпечує їй успішне виконання 

будь-якої діяльності протягом життя 

14. О. Марущак  2016 компетентність – це інтегрована якість 

особистості, здатність продуктивно виконувати 

діяльність у певних соціально значущих сферах, 

на основі здобутих знань, умінь, навичок, 

досвіду, ставлень та цінностей 

 

У контексті нашого наукового дослідження задля надання власного 

трактування поняття «креативна компетентність» нам необхідно розглянути 

класифікації компетентностей, які існують у педагогічній науці на 

теперішній час. Узагальнену класифікацію компетентностей подає 

Л. Федорчук у своєму дослідженні за такими видами компетентностей [190, 

с. 79]: 

1) за формою вияву – свідома компетентність (людина на теоретичному 

рівні усвідомлює, що входить до структури та змісту життєдіяльності й 

починає практикувати); несвідома компетентність передбачає повну 

інтеграцію навичок, які використовуються в поведінці людини на 

практичному рівні;  

2) за рівнем спеціалізації (предметна, спеціальна, загальна), що 

відображають рівень набутих знань, умінь, навичок, досвіду, інформаційної 

насиченості та інших властивостей, тобто предметна – у певних навчальних 

предметах; спеціальна – у професійній сфері діяльності; загальна – у широкій 

сфері життєдіяльності); 

3) за сферою: а) інтрапсихічна компетентність – це спроможність 

особистості усвідомлювати себе; б) екстероцептивна компетентність – це 

здатність особистості сприймати, розуміти та приймати інших; 

в) загальнокультурна компетентність – це здатність особистості 

дотримуватися певних правил культурної поведінки, які детермінує її 

культурна спрямованість; г) здоров’язбережувальна компетентність – це 
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здатність особистості дотримуватися засад здорового способу життя та 

правил безпечної поведінки в усіх сферах життєдіяльності; 

4) за соціальною спрямованістю: а) комунікативна компетентність – це 

здатність особистості встановлювати та підтримувати контакти з іншими 

людьми; б) правова компетентність – це усвідомлення значення своїх 

соціальних функцій як громадянина своєї країни, члена суспільства; 

в) політична компетентність – це усвідомлення державної політики; 

г) рольова компетентність – це здатність особистості розв’язувати життєві 

проблеми, пов’язані з рольовою поведінкою; д) психологічна компетентність 

– це здатність особистості ефективно застосовувати структуровану систему 

знань про людину як індивіда, суб’єкта праці та особистість і у власній 

життєдіяльності, і в професійній або іншій взаємодії. 

Дещо цікаву думку щодо компетентності висловив Е. Зеєр, який 

розглядає кваліфікацію як частину компетентності, що означає інтереси 

особистості, які поєднують знання й уміння, індивідуальні здатності, 

ставлення до праці й соціального оточення. До основних компонентів 

професійної компетенції, на його думку, належать: 

– спеціальна компетенція – підготовленість до самостійного виконання 

професійних завдань, уміння оцінювати результати своєї праці, здатність 

самостійно здобувати нові знання й уміння; 

– соціальна компетенція – здатність до групової діяльності й 

співробітництва з іншими працівниками, готовність прийняти на себе 

відповідальність за результати своєї праці, стан навколишнього середовища 

та інші цінності;  

– індивідуальна компетенція – готовність до постійного підвищення 

кваліфікації, здатність до самоосвіти, рефлексії, самоосвіти особистості в 

професійній праці [82]. У межах нашого дослідження ми вважаємо, що саме 

індивідуальна компетентність має вміщувати креативну компетентність, 

оскільки поняття креативності передбачає індивідуальну й неповторну 
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ознаки професійної діяльності майбутніх фахівців, зокрема декоративно-

прикладного мистецтва. 

Багатозначність поняття креативності потребує інтеграції знань із 

різних наук – психології, педагогіки, економіки, філософії, соціології, логіки, 

менеджменту, філології та ін., які пояснюють сутність і специфіку дефініції, 

вимоги, які вона висуває до особистості. 

Науковцями було проведено чимало науково-експериментальних робіт 

щодо дослідження творчості, творчого та креативного мислення, розвитку 

творчого потенціалу людини. Натомість відзначимо, що єдиного погляду на 

розуміння природи креативності, особливостей її прояву, її структури та 

механізмів досі не існує. У більшості структур креативності, представлених 

різними вченими, не визначається базовий компонент, що робить 

неможливим визначення основи креативності, без якої вона не може 

реалізуватися [49, с. 115]. 

На основі аналізу сучасних досліджень стосовно цього явища можна 

зробити висновок, що нині все ще немає однозначної відповіді на запитання, 

чи існує креативність як явище взагалі, чи є вона науковою дефініцією, чи 

процес креативності є самостійним щодо творчого процесу, чи креативність – 

це результат комплексу психічних процесів. 

На сьогодні може викликати сумніви доцільність уведення 

іншомовного терміна поняття «креативність», оскільки існує в психолого-

педагогічній літературі поняття «творчість», але вони не вважаються 

синонімічними. Диференціація цих понять полягає в тому, що поняття 

«креативність» визначає не стільки певну творчу здібність або сукупність 

здібностей, скільки здатність до творчості. Звідси зазначені вище поняття є 

близькими в лексичному значенні, проте не ідентичні.  

Як зазначає О. Антонова, багато вітчизняних учених не визнають факт 

існування креативності як автономної, універсальної здібності, оскільки 

творчість завжди безпосередньо пов’язана з певним видом діяльності, тому 

існує художня творчість, наукова творчість, технічна творчість та ін. Однак 
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більшість учених у світі схиляється до того, що природа творчості єдина, а 

тому і здатність до творчості універсальна, тобто набувши навичок діяти в 

будь-якій сфері діяльності, людина легко може перенести цей досвід у будь-

яку іншу, саме тому здатність до творчості розглядається як відносно 

автономна, самостійна здібність [7, с. 15]. 

Індивідуальний погляд на поняття креативності висловив В. Павленко в 

контексті визначення структурно-компонентного складу креативності, яка 

може бути ефективно розвинена в освітньому процесі завдяки розвитку 

креативного мислення, креативної уяви та креативної грамотності, оскільки 

ці компоненти тісно взаємопов’язані й можуть бути розвинені тільки в 

процесі навчально-творчої діяльності [147, с. 153]. На думку науковця, 

креативна уява є одним із найбільш важливих компонентів здібностей 

особистості, яка визначається володінням такими вміннями, як: створювати 

нові образи; установлювати нові зв’язки між об’єктами, явищами, поняттями 

тощо. Відповідно, креативне мислення визначає творчу спрямованість усіх 

видів діяльності, в основі якого є здатність до аналізу, оцінювання поданої 

інформації, самостійного вибору оптимальних шляхів вирішення певних 

завдань. Імовірно, що в основі креативного мислення лежить здатність до 

генерування нових і вдосконалення вже наявних ідей, пошук альтернативних 

шляхів вирішення завдань. Останній компонент, який сприятиме 

формуванню креативності, – це розвиток креативної грамотності, яка полягає 

у володінні базовими прийомами пошуку, аналізу, продуктивного 

опрацювання інформації, від якої залежить ефективність творчої діяльності. 

О. Дунаєва визначає креативність як здатність особистості сприйняти 

проблему та, використовуючи найоптимальніші для цього можливості, 

створити новий, оригінальний продукт соціальної важливості [76, с. 6]. 

Вірогідно, креативна особистість має незгасиму потребу в постійному 

саморозвитку, самореалізації та самоствердженні через розширення 

кругозору, збільшення обсягу знань, умінь та навичок. Тільки креативний 

педагогічний працівник може бути куратором і модератором креативної 
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особистості учня [106, с. 27]. Тому вимоги щодо рівня підготовки майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва мають бути такі: готовність 

брати участь у впровадженні технологічних і продуктивних інновацій, 

уміння знаходити й оцінювати нові ринкові можливості та формулювати 

бізнес-ідею, здатність ефективно аргументувати, спираючись на правові та 

процесуальні знання, використовувати інноваційні ідеї, генерувати 

нестандартні рішення. 

Науковці також наголошують на тому, що креативність залежить від 

таких якостей, як винахідливість, уміння знаходити рішення на базі нового 

мислення, здатність подивитися на проблему з різних боків, інтерес до 

експериментування, здатність до рефлексії й безперервного навчання, 

здатність знову й знову придумувати нові ідеї [31, с. 78]. 

Досить цікавий погляд висловлюють А. Фурман і С. Шандрук, які 

вважають, що проблему креативності можна розглядати як особистісну 

характеристику в контексті реалізації майбутнім фахівцем власної 

індивідуальності [193, c. 33]. Утім, креативна індивідуальність майбутнього 

фахівця полягає не в наявності певних особистісних якостей, а проявляється 

в процесі створення чогось нового, якого раніше не було, тому 

характеристики креативності непредметні, що не передбачають наявності 

продукту. Отже, креативність проявляється в процесі та розглядається як 

процес прояву власної індивідуальності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва. Прояв індивідуальності неможливий поза межами 

наявності креативного мислення в майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва. 

Як зазначає Н. Лазаренко, проблема розвитку креативного мислення, 

спрямованого на: вирішення поставленого завдання; знаходження нових 

способів вирішення, використання нових методів і способів, навіть у 

найбільш звичайних, щоденних ситуаціях; створення проєктів, предметів, 

виробів; перетворення сприйняття, особистісний ріст, творчу реалізацію, 

сьогодні особливо актуальна [111, с. 170].  
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На думку І. Левіної, категорія «креативність» включає не тільки 

діяльнісний, але й особистісний аспекти творчості та усвідомлюється як 

творчі можливості (здібності) людини, які проявляються в мисленні, 

почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризують особистість 

або її окремі сторони, продукти діяльності, процес їх створення [112, с. 167]. 

Такий підхід до трактування категорії креативності викликає певні 

непорозуміння в контексті співвідношення понять «креативність» і 

«творчість». Тому нам необхідно розглянути ці два поняття, або визначити 

їхні відмінності, або довести їхню синонімічність.  

Поняття «творчість» була і є на сьогодні предметом аналізу багатьох 

сучасних наук. З погляду психології науковці-психологи акценти 

зосереджують на дослідженні внутрішньої структури й механізмів 

інтелектуальних пошукових дій, на визначення інтуїції, уяви тощо. Філософи 

вивчають творчість у контексті людської сутності та її реалізації в 

професійній діяльності.  

Як зазначає вітчизняний науковець С. Дорофей, загальнонауковим 

визначенням цього поняття є творчість як спосіб самобуття людини, оскільки 

саме у творчості особа стверджується, формує, відтворює й розвиває себе 

[71, с. 174]. 

У психолого-педагогічних дослідженнях виокремлено низку напрямів 

вивчення творчості: 1) історія вивчення проблеми творчості, творчих 

здібностей і творчої діяльності, аналіз сучасного етапу формування 

психології творчості (Я. Пономарьов, А. Шумілін, Ю. Баррон); 2) суть 

творчості і творчої діяльності (А. Козирьов, Н. Лейтес, А. Матюшкін); 

3) формування творчого мислення, творчих здібностей, зв’язок психології 

творчості з педагогікою (Л. Виготський, С. Герасимов, С. Рубінштейн). 

Сутність педагогічної творчості розглядали В. Андреєв, 

В. Загвязинський, В. Сластьонін, С. Сисоєва та ін. У загальнонауковому 

контексті творчість визначається як діяльність, результатом якої є створення 

нових матеріальних і духовних цінностей.  
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За своєю сутністю творчість – це культурно-історичне явище. 

Творчість має психологічний, особистісний і процесуальний аспекти та 

передбачає наявність у особистості здібностей, мотивів, знань і вмінь, 

завдяки яким створюється творчий продукт, що відрізняється новизною, 

оригінальністю, унікальністю. Вивчення цих властивостей особистості 

виявило важливу роль уяви, інтуїції, фантазії як неусвідомлюваних 

компонентів розумової активності, а також потреби особистості в 

самоактуалізації, у розкритті й розширенні своїх творчих, креативних 

можливостей [90, с. 364]. 

Задля детальної диференціації зазначених вище понять нам необхідно 

визначити їхні змістовні ознаки, отже, щодо творчої активності змістовними 

ознаками виокремлюють такі, як:  

1) творча активність є діяльністю, що полягає у виробництві істотно 

нового: нових речей або нових способів (програм, технологій) діяльності, 

спрямованої на задоволення потреб людини у створенні нових духовних і 

матеріальних цінностей;  

2) творча активність оригінальна як процес, оскільки в її процесі 

завжди застосовуються нові засоби (способи) або нові програми діяльності; 

3) творча активність у генетичному плані є створенням нових корисних 

комбінацій з елементів різних систем (творча активність є комбінування); 

4) творча активність є процесом, що полягає в постановці й розв’язанні 

проблем, нестандартних завдань; 

5) творча активність є вищим видом діяльності людини, вона первинна 

щодо виконавської діяльності; 

6) творча активність є єдністю духовної й матеріальної творчості, 

ідеальне перетворення передує матеріальному (створення програм, планів, 

проєктів, моделей майбутньої діяльності відбувається в процесі мислення, а 

матеріалізація, опредметнення – під час виконання практичних завдань, у 

процесі практики) [71, с. 179].  
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Творчу активність студентів можна розвивати по-різному, вважає 

С. Войцехівська і пропонує варіанти: по-перше, не давати готових 

відповідей, а спонукати до самостійного пошуку, аргументувати відповідь; 

по-друге, обговорювати зі студентами будь-які ідеї; по-третє, створювати 

доброзичливі стосунки, нестандартні ситуації; по-четверте, враховувати 

інтереси, мотиви, бажання студентів, змінювати форми та методи роботи [46, 

с. 49]. Безперечно, формуванню креативності майбутніх фахівців сприяють, 

насамперед, заняття з використанням творчих та випереджальних завдань, 

які активізують і інтелектуальний, і творчий потенціал, що забезпечують 

індивідуально-креативний підхід до кожного студента. 

Звернемося до думки відомої вітчизняної науковиці сучасності 

С. Сисоєвої, яка досконало досліджувала основи педагогічної творчості і 

вважає, що здатність творчого вчителя до педагогічної творчості 

характеризується не тільки високим рівнем педагогічної креативності, і 

відповідно до сучасних вимог рівнем оволодіння предметом, який 

викладається, а й набутими психолого-педагогічними знаннями, уміннями та 

навичками, які забезпечують ефективність його взаємодії з учнями щодо 

розвитку творчих можливостей учнів у навчально-виховному процесі [183, 

с. 97]. Відповідно до трактування вченої відношення між креативністю і 

творчістю показує, що творчість характеризується певним рівнем 

креативності, тобто креативність є характеристикою творчості.   

Як зазначають науковці, креативність – це здатність породжувати 

незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко 

вирішувати проблемні ситуації [206, с. 225], у той час як творчість – це 

психічний процес, діяльність, результатом якої є створення нових 

матеріальних і духовних цінностей [187, с. 57].  

Безперечно, творчість і креативність – співвідносні поняття, які можуть 

розглядатися як синонімічні. Утім вони мають і схожість, і відмінності: якщо 

творчість розуміється як процес, що має певну специфіку і призводить до 
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створення нового, то креативність розглядається як потенціал, внутрішній 

ресурс людини [187, с. 58]. 

Л. Калініна висловила наукове припущення, що креативні здібності 

відповідають дивергентному мисленню особистості і сприяють створенню 

продукту, який відрізняється новизною та оригінальністю. Отже, креативне 

мислення – це такий стиль мислення, який характеризується швидкістю, 

гнучкістю, асоціативністю та оригінальністю [90, с. 364]. 

Уперше термін «креативність» використав Д. Симпсон, який ще в 1922 

році позначив цим словом здатність особистості відмовлятися від 

стереотипів у мисленні. Поняття «креативність» у психолого-педагогічній 

науці набуло поширення в 60-ті роки минулого століття. 

У контексті наукових досліджень проблем продуктивного мислення й 

вивчення можливостей інтелекту людини, довготривалі експериментальні 

дослідження Л. Термана в школах США і спостереження за обдарованими 

людьми дозволили зробити висновок, що для досягнення видатних 

результатів у різних сферах діяльності часто потрібен не високий інтелект, 

який вимірюється за допомогою IQ, а дещо інша складна якісна своєрідність 

психіки особистості, яка розвиває здатність генерувати нові, оригінальні ідеї, 

знаходити нетрадиційні способи розв’язування проблемних завдань. Саме 

така якість була визначена на початку 50-х років минулого століття як 

«креативність». Саме поняття «креативність» як здатність до творчості 

послабила могутність поняття «інтелект» як особистісної характеристики 

обдарованості [5, с. 35]. 

Наразі термін «креативність» активно використовують у дослідженнях 

і вітчизняні, і зарубіжні автори (В. Дружинін, Л. Єрмолаєва-Томіна, 

М. Козленко, М. Лещенко, О. Лук, А. Маслоу, О. Матюшкін, В. Пєтухов, 

Е. Торенс, К. Тошина, В. Франкл, Е. Фром та ін.). 

Звертаючись до походження терміна «креативність», зазначимо, що 

«креатив» є калькою з англійської мови «creative», що в перекладі означає 

творчий, тобто той, що створюється. У педагогічному словнику подано таке 
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трактування поняття «креативність» (англ. – creativity) – «рівень творчої 

обдарованості, здатності до творчості, що становить відносно стійку 

характеристику особистості» [55, с. 147]. У філософському розумінні 

креативність визначається як духовно‐практична діяльність, результатом якої 

є створення оригінальних, неповторних, культурних, соціально значущих 

цінностей; установлення нових фактів, відкриття нових властивостей і 

закономірностей, а також методів дослідження й перетворення світу.  

У процесі теоретичного обґрунтування креативності як психолого-

педагогічної категорії С. Дімітрова-Бурлаєнко дійшла цінних висновків. 

Науковиця запропонувала умовний розподіл цього поняття на три групи: 

1) до першої групи відносимо визначення, автори яких головною вважають 

когнітивну природу креативності (Т. Сімон, Ч. Спирмен, Дж. Гілфорд, 

Ф. Гальтон, Е. Торренс та ін.). Прихильники цієї концепції основою 

креативності вбачають інтелектуальну здатність особистості формувати 

зв’язки між різними ідеями (наявність дивергентного мислення, 

інтелектуальної активності, властивості індивідів створювати оригінальні 

цінності, приймати нестандартні рішення, виходити за межі відомого); 2) 

автори визначень другої групи (У. Дафф, Е. Тулуз, А. Маслоу, К. Роджерс, 

В. Антонішина та ін.) підкреслюють особистісну сторону креативності та 

акцентують увагу на здібностях, особистісному потенціалі, самоактуалізації 

особистості (засіб реалізації потенціалу (самоактуалізації) і зв’язують її з 

такими рисами, як прийняття себе, свобода духу, здатність, обумовлена 

наявністю і поєднанням різних особистісних якостей, що об’єднує 

когнітивну й особистісну сфери особистості); 3) третю групу складають 

визначення, у яких дослідники спираються на соціальну природу 

креативності, беручи до уваги вплив чинників середовища на формування, 

розвиток і виявлення креативності [66, с. 9].  

З приводу зауваження щодо комплексу якостей особистості, що є 

необхідним для формування креативної особистості, уважаємо цінним 

внесок, який зробила з психологічного погляду О. Артемова, яка стверджує, 
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що креативність – це своєрідний комплекс здібностей особистості, які мають 

можливість проявлятися і в мисленні, і в діях, і в почуттях, і в комунікації, і в 

різноплановій діяльності майбутнього практичного психолога [13, с. 19]. Так, 

науковиця подає таку характеристику креативної особистості, яка повинна 

бути: по-перше, особистістю, яка реалізує себе творчо, соціально та 

професійно; по-друге, особистістю із яскраво вираженим прагненням до 

підтримки та допомоги іншим; по-третє, особистістю, яка вміє будувати 

гармонійні взаємини з іншими; по-четверте, особистістю, що вміло реалізує 

свої знання на практиці, передбачає нові ситуації, демонструє впевненість у 

своїх здібностях; по-п’яте, особистістю, що активно культурно розвивається, 

бере участь у різноманітних творчих ініціативах, освоює різноманітні творчі 

види діяльності; по-шосте, особистістю, що професійно вдосконалюється, 

використовує нові технології та ресурси для підвищення своєї 

конкурентоспроможності; по-сьоме, особистістю, яка добре проінформована 

про соціальні, освітні, політичні та ін. проблеми суспільних відносин [13, 

с. 20]. Ми погоджуємося із зазначеним вище комплексом якостей 

особистості, що є необхідним для формування креативної особистості.  

На думку Н. Сегеди, креативність пов’язана з оптимальною 

психологічною зрілістю людини, яка повноцінно функціює й реалізує свій 

потенціал, рухається в напрямі повного пізнання самої себе та сфери своїх 

почуттів, долаючи зовнішньо спрямовані обмеження та стандарти [172, 

с. 108]. Тобто креативна особистість здатна продукувати нові нестандартні 

ідеї, відхилятись у мисленні від традиційних схем і швидше вирішувати 

проблемні ситуації. 

Як стверджують науковці сучасної педагогічної науки, креативність – 

це творчі здібності, а показниками креативності можна виділити: розвиток 

фантазії, уяви, здатність до генерації ідей; синтетичні здібності; 

оригінальність та ефективну організацію мислення; сприйнятливість до 

проблем і суперечностей, відкритість до інновацій; розвинуту інтуїцію, 

високий ступінь використання підсвідомості; розвинуте асоціативне 
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мислення та його метафоричність, прагнення до знаходження нових смислів, 

емпатію, альтруїзм, парадоксальність, цілісність і об’ємність сприйняття, 

оригінальність, гнучкість та асоціативність мислення, здатність до 

перенесення досвіду в нову ситуацію та до об’єктивних оцінок, легкість 

генерування ідей, здатність до прогнозування [187, с. 59]. 

Натомість з погляду професійної підготовки обґрунтовано ознаки 

педагогічної креативності С. Сисоєвою, яка запропонувала такі:  

 високий рівень соціальної й моральної свідомості; 

 пошуково-перетворювальний стиль мислення; 

 розвинені інтелектуально-логічні здібності (уміння аналізувати, 

обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо); 

 проблемне бачення; 

 творча фантазія, розвинуте уявлення; 

 специфічні особистісні якості (любов до дітей; безкорисність; 

сміливість; готовність до розумного ризику в професійній діяльності;  

 цілеспрямованість; допитливість; самостійність; наполегливість; 

ентузіазм; 

 специфічні мотиви (необхідність реалізувати своє «Я»; бажання 

бути визнаним; творчий інтерес; захопленість творчим процесом, своєю 

працею);  

 прагнення досягти найбільшої результативності в конкретних 

умовах своєї педагогічної праці; 

 комунікативні здібності; 

 здатність до самоуправління; 

 високий рівень загальної культури [183, с. 99].  

Ми цілком погоджуємося з позицією науковиці щодо ознак 

педагогічної креативності, які можуть бути підґрунтям для визначення ознак 

креативності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, і 

вважаємо за основу виділення таких ознак у межах нашого наукового 

дослідження.  
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У контексті визначення педагогічної креативності О. Дунаєва зазначає, 

що вона виявляється в уміннях сприймати й нестандартно розв’язувати 

професійні проблеми, використовуючи найбільш оптимальні засоби, успішно 

взаємодіяти з оточенням, особливо за нестандартних ситуацій, утілюваних у 

спроможності створювати оригінальні продукти, які мають особистісну й 

соціальну значущість; у здатності до створення нового, у нетрадиційному 

підході до організації освітнього процесу, умінні творчо вирішувати будь-які 

професійні проблеми, взаємодіяти з вихованцями, колегами, в умінні 

розвивати креативність інших, що знаходила б свій вияв у їхній поведінці, 

яка ставала б нормою їхнього життя [76, с. 15]. 

Узагальнюючи наукові уявлення щодо сутності поняття «креативна 

компетентність», Д. Бережанська визначає зазначене вище поняття як 

комплексну характеристику особистості, її здатність до продукування 

принципово нових ідей на основі попереднього психічного розвитку (знання, 

уміння, навички, ініціативність, самостійність, самооцінка, самоконтроль) 

[16, с. 70]. 

Аналогічної думки дотримується І. Семененко і вважає, що креативна 

компетентність студента є інтегральною багатофакторною якістю 

особистості, яка обумовлює на професійній основі саморозвиток власних 

творчих здібностей [173, с. 228]. На думку науковця, основним чинником 

формування креативної компетентності в процесі фахової підготовки є 

використання інноваційних методів навчання, спрямованих на розвиток 

здібностей студентів до самостійного розуміння сенсу професійно значущої 

інформації, продукування ідей, нових нестандартних поглядів та рішень. 

На сучасному етапі в науковій теорії креативність розглядається як 

функція всебічно розвиненої особистості. У розмаїтті наявних думок про 

креативність як особистісну властивість більшість дослідників роблять 

акцент на об’єднанні креативності та творчого потенціалу, що можуть бути 

визначені як об’єднання здібностей та інших якостей особистості, які 

сприяють розвитку творчого мислення [90, с. 365]. 
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У контексті нашого дослідження інтерес становлять погляди 

С. Терещенко, яка тлумачить креативну компетентність як новоутворення 

психологічних процесів особистості, що в результаті цілеспрямованого 

педагогічного впливу на їх формування засобами мистецтва набуває якості 

креативності та зумовлює її самовираження у творчості [188, с. 8]. У 

структурному плані складники креативної компетентності мають 

інтеграційну сутність взаємопроникнення та є визначальними у формуванні 

особистості майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва.  

Ґрунтовне дослідження щодо диференціації понять «креативна 

компетенція» і «креативна компетентність» було запропоновано 

Т. Воробйовою, яка доводить, що на основі креативних здібностей у 

особистостей формується креативна компетенція, що полягає в готовності 

людини до прояву креативних здібностей, входження у творчу діяльність. 

Креативну компетентність учена вважає умовою прояву її креативних 

здібностей, а саме: 1) готовність людини до творчості в умовах 

багатомірності сучасної культури; 2) рівень оволодіння специфічними 

«мовами» різних видів творчої діяльності, які дозволяють йому дешифрувати 

інформацію з різних галузей і перекласти її «мовою» своєї творчості; 

3) ступінь опанування особистістю системою навичок та вмінь, від яких 

залежить здатність здійснити задумані ідеї [49, с. 116].  

Для нашої роботи цінним є розуміння цього поняття, запропоноване 

І. Зязюном, який уважає креативну компетентність складним особистісним 

утворенням, що включає інтелектуальні, емоційні, моральні та інші набуті 

знання, уміння й навички, що дає змогу на принципово новому, 

інтегративному рівні переносити набуті компетентності з однієї сфери 

життєдіяльності в іншу, з метою досягнення принципово нового результату 

діяльності або виконання діяльності на принципово новому якісному рівні 

[86, с. 17]. Розуміння компетентності як складного особистісного 

новоутворення, що спрямоване на вироблення принципово нового результату 

діяльності, повністю збігається з розумінням креативності, тому саме 
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ключовим критерієм креативної компетентності ми вважаємо вироблення 

нового результату діяльності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Отже, на основі проведеного аналізу науково-педагогічної літератури, 

присвяченої вивченню різноманітних поглядів науковців, педагогів-

практиків щодо визначення поняття креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва, нами було запропоновано 

власне трактування цього поняття. Креативна компетентність майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва – це інтегративна якість 

особистості, яка обумовлює професійний саморозвиток та готовність 

майбутнього фахівця декоративно-прикладного мистецтва до самостійної 

організації власної креативної діяльності на основі здобутих знань, умінь, 

навичок та особистісного досвіду.  

Загалом визначення сутності поняття креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва допомагає 

окреслити в загальному вигляді основні напрями подальшого наукового 

дослідження, а саме: теоретичне обґрунтування змісту та структури 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва; визначення специфіки професійної підготовки фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва; оптимізація процесу формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва з позиції розробки й упровадження педагогічних умов.  

 

1.2. Зміст та структура креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва  

 

Актуальність визначення змісту і структури креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва не викликає 

сумніву, оскільки, не маючи чіткого уявлення про структуру і зміст 

креативної компетентності, у нас не буде можливості в межах нашого 
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дослідження правильно визначити послідовність і доречність використання 

певної системи методів і технологій щодо формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва.  

Визначення структури й змісту креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва сприятимуть чіткому 

формулюванню цілей, вибору засобів організації формування креативної 

компетентності та найефективніших засобів прогнозування результатів. 

Існує низка концептуальних підходів до осмислення змісту і структури 

цього феномену, зокрема компетентнісний, системний, діяльнісний та 

індивідуально-креативний.  

Найбільш поширеним підходом розуміння сутності поняття «креативна 

компетентність» є компетентнісний підхід, який переважно асоціюється зі 

специфікою формування компетентностей.   

На думку дослідників (І. Зязюн, В. Луговий, О. Овчарук, О. Пометун, 

О. Савченко, Г. Селевко, В. Сєриков, А. Хуторський та ін.) проблеми 

компетентнісного підходу, особливістю цього феномену є здатність 

майбутніх фахівців до рефлексії та самоорганізації, тобто студент має 

усвідомлювати навчальний матеріал, відчувати потребу в ньому, отже, має 

відбуватися не трансляція знань, а розвиток діяльнісних здатностей студента 

як пріоритетної характеристики компетентної особистості. 

Досліджуючи теоретичні засади та практичні аспекти реалізації 

компетентнісного підходу, Н. Романчук дійшла висновку, що основою і 

підґрунтям сучасних уявлень компетентнісного підходу є ідеї особистісного 

й діяльнісного розвитку особистості, сформульовані в контексті психолого-

педагогічних концепцій розвивальної та особистісно орієнтованої освіти. 

Більше того, поняттєво-категоріальна база компетентнісного підходу 

безпосередньо пов’язана з ідеєю цілепокладання й цілеспрямованості 

освітнього процесу, при якому формування компетентностей відбувається в 

закладі вищої освіти, а зміст освіти визначається чотирикомпонентною 

моделлю: знання, уміння, досвід творчої діяльності, досвід ціннісного 
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ставлення [164, с. 263]. Звідси можна стверджувати, що саме 

компетентнісний підхід передбачає формування креативної компетентності в 

процесі творчої діяльності, що доводить цінність креативності в професійній 

підготовці фахівців будь-якого профілю. 

Вірогідно, компетентнісний підхід передбачає комплексне засвоєння 

знань і способів практичної діяльності, що забезпечує успішне функціювання 

людини в ключових сферах життєдіяльності та сприяє самореалізації в 

сучасному суспільстві фахівців будь-якої спеціальності. 

У контексті компетентнісного підходу базовим компонентом є поняття 

«ключові компетенції» як базові компетентності, без оволодіння якими 

людина не може успішно жити та діяти в сучасному суспільстві [8, с. 84]: 

 компетенція в соціально-цивільній сфері, що забезпечує 

соціальну активність і громадянську відповідальність суб’єкта, 

удосконалення демократичних інститутів, політичного життя та ін.; 

 компетенція у сфері соціальної комунікації, що передбачає 

володіння усним та писемним мовленням, зокрема багатомовним; здатність 

до ефективної та безконфліктної міжособистісної взаємодії, терпимість до 

інакомислення, відкритість до сприйняття та повага інших культур і релігій 

тощо; 

 компетенція в соціально-індивідуальній сфері, що формує вміння 

будувати родинні та міжособистісні стосунки, дотримуватися здорового 

способу життя, підвищувати свій духовний і культурний рівень та ін.; 

 компетенція в інформаційній сфері, що дозволяє, усвідомивши 

значущість нових інформаційних і телекомунікаційних технологій, 

опановувати ними і використовувати їх у роботі в інформаційному 

середовищі, не втрачаючи при цьому здатності критично осмислювати 

інформацію та ін.; 

 системна компетенція, що сприяє розвитку самостійної 

пізнавальної діяльності в суспільному та особистому житті, навичок фізичної 

та психічної саморегуляції, самоорганізації й саморозвитку; 
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 компетенція в професійно-трудовій сфері, що формує вміння 

аналізувати ситуацію на ринку праці, оцінювати власні професійні 

можливості, орієнтуватися в нормах й етиці трудових відносин та широкому 

колі питань професійної діяльності, здатність швидко та гнучко 

застосовувати свої знання й досвід для розв’язання практичних завдань [8, 

с. 85]. Саме ключові компетентності в межах компетентнісного підходу 

характеризують сучасного спеціаліста, який спроможний діяти в 

європейському соціально-економічному просторі, тому висувається вимога 

володіти ключовими компетентностями, що є підґрунтям для формування 

професійної компетентності фахівців будь-яких спеціальностей. Проте 

зауважимо, що саме формування креативного аспекту є відсутнім, тому що 

не до всіх фахівців різних спеціальностей висувається обов’язково мати 

певний рівень сформованості креативної компетентності.    

У контексті функціювання компетентнісного підходу виокремлюють 

три рівні готовності випускника закладу вищої освіти до виконання 

функційних обов’язків, а саме:  

– перший рівень, що припускає елементарну готовність випускника 

закладу вищої освіти до виконання посадових обов’язків, включаючи здобуті 

ним теоретичні знання, однак при цьому йому бракує практичних умінь і 

навичок;  

– другий рівень, який припускає здійснення фахівцем роботи на 

функційному рівні без будь-яких перешкод за готовими розробками 

(орієнтирами), конкретними технологіями без належного творчого пошуку; 

– компетентнісний рівень готовності фахівця до високопродуктивної, 

креативної праці, де одним зі складників високої компетентності є його 

науково-дослідницька компетентність [145, с. 97]. Імовірно, що найвищий 

рівень готовності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва є 

компетентнісний, який є ключовим завданням системи вищої освіти та 

професійної освіти зокрема.  
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Ми цілком погоджуємося з думкою щодо провідної ідеї 

компетентнісного підходу, яка стала досить дискусійним питанням у системі 

освіти, – це створення системи оцінювання компетентності, оскільки поки що 

досягнення життєвих компетентностей не є результатом навчання і не 

закладене до системи оцінювання навчальних досягнень студентів в 

університеті [92, с. 117]. Наявна система оцінювання в закладах вищої освіти 

залишається, як і раніше, тобто викладачі оцінюють знання, уміння, навички 

або нечітко прописані навчальні досягнення студентів. Необхідно адаптувати 

систему контролю й оцінювання навчальних досягнень майбутніх фахівців 

відповідно до набуття певних компетентностей, які мають бути оцінені за 

новими нестандартними критеріями.  

Інше зауваження науковця висвітлює об’єктивну проблему 

впровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес, 

зокрема, необхідність технологічної адаптації освітнього процесу відповідно 

до нових вимог. Отже, постає завдання оновлення комплексу педагогічних 

технологій, якими володіють викладачі, як процесуальної умови реалізації 

компетентнісного підходу до навчання [там само, с. 117]. Дійсно, ми 

вважаємо, що традиційні педагогічні технології актуальні в межах 

знаннєвого підходу, натомість, неможливо якісно формувати компетентності 

майбутніх фахівців традиційними технологіями. Необхідно розробити й 

упровадити нові технології, спрямовані на формування компетентностей.  

В закладах вищої освіти в процесі професійної підготовки майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва компетентнісний підхід 

набуває особливої значущості, оскільки він спонукає до переорієнтації 

навчання на формування компетентностей, які проявляються в готовності 

студентів застосовувати засвоєні знання, уміння та навички майбутньої 

професійної діяльності за для розв’язування практичних і теоретичних 

завдань, створення диференційованих умов для формування й розвитку 

професійних якостей, осмисленого визначення можливостей, цілей, програм 
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саморозвитку й самовдосконалення в майбутній професійній діяльності, 

зокрема декоративно-прикладного мистецтва. 

Безперечно, важливим і провідним підходом серед наявних 

педагогічних підходів нами було визначено – системний, оскільки саме він 

може забезпечити повноцінне поєднання всіх структурних компонентів 

процесу формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва. Підтвердженням нашої думки є 

твердження О. Семенової, яка вважає, що системний підхід сприяє якісному 

вивченню механізмів художньої творчості та її складників [177, с. 129].  

Загалом базовими категоріями системного підходу вважають категорії 

системи та системності, які в сучасній педагогічній науці всебічно 

досліджують та розробляють, проте до сих пір не мають однозначних 

трактувань, тому в межах нашого дослідження нам необхідно визначити, як 

ми розуміємо ці поняття. 

Термін «система» використовують у науковій літературі в різних 

значеннях. Під системою розуміють іноді сукупність предметів, іноді – 

форму, вид тощо. Поняття «системний підхід» починає активно 

використовуватися й досліджуватися в наукових працях педагогів на початку 

30-х років минулого століття як важливий методологічний засіб наукового 

пізнання, який передбачає системне охоплення, системне уявлення, системну 

організацію дослідження об’єктів з наступною оптимізацією їхньої структури 

та функцій, що потребує різнобічного розгляду проблеми, часто 

передбачаючи участь у її розробці фахівців з різних галузей знань. 

Стрімке поширення системних досліджень у минулому столітті 

пояснюється виникненням певних причин, які вплинули на корегування 

предмета наукових досліджень: 

по-перше, більшість наукових дисциплін (психологія, соціологія, 

логіка, педагогіка та ін.) суттєво трансформували предмети свого 

дослідження, предметом яких переважно слугує різноманіття 

взаємопов’язаних елементів, які можна розглядати як цілісні утворення;  
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по-друге, поява нових засобів накопичення, зберігання та передачі 

інформації, які були засновані на використанні можливостей сучасної 

комп’ютерної техніки, призвели до того, що головним об’єктом сучасного 

технічного проєктування та конструювання стали системи управління, які за 

своєю структурою та за процесом створення постають як типові зразки 

системних об’єктів;  

по-третє, усвідомлення факту широкого впровадження в сучасну науку 

й техніку системних досліджень посилило увагу до проблематики загальної 

теорії систем [2, с. 18]. Безперечно, ці впливи спричинили значне поширення 

системних досліджень у різних галузях науки.  

Педагогічний словник С. Гончаренка подає трактування поняття 

«системний підхід» з педагогічного погляду як напрям у спеціальній 

методології науки, завданням якого є розробка методів дослідження й 

конструювання складних за організацією об’єктів як систем. Системний 

підхід спрямований на розкриття цілісності педагогічних об’єктів, виявлення 

в них різноманітних типів зв’язку та зведення їх у єдину теоретичну картину, 

наприклад, як систему можна розглядати будь-яку пізнавальну діяльність, а її 

складниками будуть сам суб’єкт пізнання (особистість), процес пізнання, 

продукт пізнання, мета, умови, у яких вона перебуває. Зі свого боку, 

складники системи – підсистеми – можна розглядати як самостійні системи 

[55, с. 305]. 

З позиції соціології як соціокультурний феномен система освіти є 

складником соціальної системи, використання системного підходу відкриває 

великі евристичні можливості, які дозволяють визначити освіту та 

навчально-виховний процес як системи, які мають структуру, особливості, 

принципи й закони розвитку. Тим самим використання системного підходу в 

педагогічних дослідженнях дає можливість прогнозувати тенденції розвитку 

освітньої системи в різних соціокультурних умовах, а також проєктувати й 

реалізовувати різні моделі управління освітнім процесом та освітою загалом 

[2, с. 19]. 
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У контексті вивчення системи освіти нам необхідно з’ясувати ключові 

елементи системи освіти, які науковці і педагоги вважають такими: 1) цілі 

освіти; 2) зміст освіти; 3) засоби і способи здобуття освіти; 4) форми 

організації освітнього процесу; 5) реальний освітній процес як єдність 

навчання; 6) виховання й розвиток людини; 7) суб’єкти й об’єкти освітнього 

процесу; 8) освітнє середовище; 9) результат освіти, тобто рівень освіченості 

людини [204, с. 40]. Визначення елементів освітнього процесу як системи 

дало нам підстави стверджувати, що системний підхід до організації 

освітнього процесу включає: аналіз вихідних умов (мети навчання, складу 

студентських груп, змісту програми курсу тощо); розробку системи 

навчальних матеріалів та технологію їх використання з наступною 

перевіркою та внесенням необхідних коректив; заключну перевірку й оцінку 

системи. Більше того, системний підхід дозволяє визначити перспективи 

навчання, його основні компоненти, що взаємодіють, з урахуванням 

провідних тенденцій суспільного розвитку; реальні потреби й можливості 

суб’єктів навчання, координацію й субординацію таких великих систем, як 

освіта, наука і техніка; формування нової людини як громадянина, 

особистості творчого викладача і громадського діяча [204, с. 92]. Імовірно, 

що системний підхід надає можливість визначити не тільки кількісне, а й 

якісне зростання освіти та зробити певні припущення щодо перспектив 

розвитку системи освіти, якісних змін у змісті системи освіти та методах 

освіти на всіх її рівнях відповідно до вимог сучасного суспільства до системи 

освіти.   

Значущим для нас є розуміння системи освіти відповідно до поглядів 

Б. Гершунського, оскільки він уважає, що система освіти може бути 

представлена у вигляді двовимірного феномену, структурні компоненти 

якого відповідають освітній системі того чи того рівня та профілю. 

Двовимірність може бути представлена і по вертикалі, що відображає певний 

рівень освіти, і по горизонталі, що відображає певне професійне спрямування 

в освіті [17, с. 194]. Таке розуміння системного підходу особливо є цінним 
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для нашого дослідження, оскільки відображає всю специфіку та особливості 

професійної освіти. У цьому контексті освітня система відображає 

функціювання освітнього закладу певного рівня та профілю або 

професійного спрямування.  

Про актуальність використання системного підходу саме в процесі 

формування компетентностей влучно висловила думку вітчизняна науковиця 

О. Березнюк, яка акцентує увагу на тому, що входження України до 

європейського співтовариства передбачає докорінні зміни в питаннях 

державної політики, що сприятиме постановці мети перед навчальними 

закладами професійної освіти. Провідною метою постає – розробка системи 

формування гармонійної, всебічно розвиненої, життєво компетентної, 

креативної особистості, здатної ціннісно ставитися до природи, предметного 

світу, людей, самої себе та свого життя [17, с. 194]. Учена зазначає 

актуальність поєднання й тісного переплетіння наукових підходів: 

системного і компетентнісного, які якісно доповнюють один одного. На 

підтвердження цієї думки зазначимо, що, характеризуючи системні ознаки 

формування компетентності фахівця, слід брати до уваги той факт, що 

характеристики постійно змінюються відповідно до змін, які відбуваються в 

контексті професійної діяльності фахівця. Характеристики будь-якої 

компетентності мають, безперечно, діяльнісний характер і загальних умінь, і 

предметних умінь та знань у певній галузі професійної освіти; вони 

виявляються в умінні здійснювати успішний вибір у певній професійній 

ситуації, ураховуючи власні особистісні можливості фахівця, тобто він 

повинен мати адекватну самооцінку, і вмотивованість на саморозвиток і 

самовдосконалення протягом життя.  

Відповідно стає очевидною необхідність урахування особливостей 

функціювання системно-діяльнісного підходу в процесі професійної 

підготовки майбутніми фахівцями декоративно-прикладного мистецтва.    

Діяльнісний підхід походить від слова «діяльність», тому в 

загальнопедагогічному розумінні поняття «діяльність» трактується як спосіб 
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буття людини у світі, здатність її вносити в дійсність зміни. Основні 

компоненти діяльності: суб’єкт з його потребами; мета, відповідно до якої 

перетворюється предмет на об’єкт, на який спрямована діяльність; засіб 

реалізації мети; результат діяльності [55, с. 98]. Зауважимо, що основні 

компоненти діяльності повністю збігаються із структурними компонентами 

системи, що неодмінно доводить взаємозв’язок системного і діяльнісного 

підходів, зокрема в межах нашого наукового дослідження.    

Загалом діяльнісний підхід базується на положенні про те, що психіка 

людини нерозривно пов’язана з її діяльністю та діяльністю обумовлена. При 

цьому діяльність розуміється як цілеспрямована активність людини, що 

проявляється в процесі її взаємодії з навколишнім світом, і ця взаємодія 

полягає у вирішенні життєво важливих завдань, що визначають існування та 

розвиток людини. Діяльнісний підхід ставить своєю метою формування 

здатності людини до активної праці, зокрема, професійної, творчої. Тому 

освітній процес у закладі вищої освіти повинен створювати передумови для 

оволодіння практичними вміннями та бути орієнтованим і на отримання 

спеціальних знань, і на відпрацювання практичних умінь [29, с. 74]. 

Вірогідно, діяльнісний підхід сприяє становленню креативної особистості 

фахівця, а це означає, що формування креативної компетентності не 

відбувається без формування професійно-креативних намірів, що сприяє 

формуванню креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва зокрема.  

У контексті формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва нас цікавить індивідуально-креативний 

підхід, оскільки процес формування креативності передбачає здійснення 

індивідуальної й неповторної діяльності майбутніми фахівцями декоративно-

прикладного мистецтва, що пов’язана із створенням творчого продукту. 

Отже, цей підхід складається з двох семантичних складників, а саме: 

«індивідуальний підхід» і «креативний підхід», тому розглянемо сутність 

кожного підходу окремо і з’ясуємо специфіку та необхідність такого 
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поєднання в один підхід щодо формування креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

Досвід навчання в контексті креативного підходу певних аспектів і 

способів креативної поведінки, моделювання творчих дій демонструє істотне 

зростання креативності як відкритість новому, чутливості до проблем, 

високої потреби у творчості [73, с. 27]. 

Сутнісним розумінням специфічних властивостей креативного процесу 

є оригінальність, спроможність, валідність; підвищене сприймання фактів, 

концепцій, гіпотез, відносна відкритість щодо власних переживань, 

імпульсів, фантазій; найбільш яскраво це виявляється в нестандартності, 

нешаблонності мислення, відсутності страху перед чужим авторитетом, 

здатності протистояти стійким переконанням, поглядам, думкам [172, с. 108]. 

Ключовими характеристиками креативності є здатність адаптивно реагувати 

на необхідність у нових нестандартних підходах та нових продуктах, яка 

дозволяє усвідомлювати нове, проте сам процес має і свідомий, і несвідомий 

характер.   

У контексті особливостей до організації освітнього процесу у вищій 

школі на основі креативного підходу О. Дубасенюк зазначила, що стратегія 

креативного підходу до організації освітнього процесу передбачає: 

усвідомлення майбутніми вчителями власних особистісних і професійних 

можливостей, розвиток педагогічних здібностей до рівня креативних; 

задоволення потреби в новизні й нестандартних способах розв’язання 

професійних проблем; установку на творчість і подолання стереотипних 

способів та формалізму в професійних діях; прогнозування шляхів і 

вдосконалення творчого потенціалу особистості майбутнього фахівця [73, 

с. 25]. Імовірно, професійна підготовка майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва має певну специфіку й передбачає подвійні цілі: по-

перше, необхідно розвинути креативні риси студентів і стимулювати їхній 

креативний пошук засобами навчальної та самостійної роботи; по-друге, 

необхідно озброїти майбутніх фахівців прийомами, методами, технологіями 
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стимулювання та розвитку власного креативного потенціалу в процесі 

фахової підготовки. 

У сучасній педагогічній науці індивідуальний підхід розуміють як 

принцип педагогіки, згідно з яким у навчально-виховній роботі з колективом 

досягається педагогічний вплив на кожну особистість, який ґрунтується на 

знанні її особистих рис і умов життя. У результаті всебічного вивчення своїх 

вихованців у педагога створюється чітке уявлення про характер кожного з 

них, про його інтереси і здібності, що дає змогу зрозуміти вчинки 

особистості, застосувати найбільш доцільні навчально-виховні засоби, які 

розвивають творчу активність учнів [55, с. 143]. Вочевидь, пізнаючи інтереси 

й нахили майбутніх фахівців, викладач вищого освітнього закладу заохочує 

здібних до успішної роботи в повній відповідності з їхніми можливостями, 

сприяє просуненню вперед із середнім рівнем успішності, допомагає 

ліквідувати прогалини в знаннях.  

Ключової особливості набуває індивідуальний підхід у процесі 

організації ефективності педагогічного процесу, оскільки будь-який вплив на 

особистість відбувається через вплив на індивідуальні особливості 

конкретної особистості.  

Використання зазначених вище методологічних підходів вимагає 

дотримання низки принципів освіти, а саме: по-перше, принцип єдності 

теорії і практики мистецтва зазначає, що теоретичні основи предмета 

перевіряються й уточнюються на практиці, стаючи вищим критерієм істини, 

покращуючи її; по-друге, принцип навчання і художньої творчості, згідно з 

яким ураховуються основні положення, що визначають зміст, форми та 

методи і навчально-виховного, і художньо-творчого процесу; по-третє, 

принцип індивідуалізації та диференціації, означає врахування в навчально-

виховному процесі індивідуальних особливостей об’єктів навчання, 

об’єднуючи їх у групи та використовуючи відповідні форми і методи [177, 

с. 129]. Для нашої наукової роботи цінним є той факт, що запропоновані 

принципи, з одного боку, є загальноприйнятими, які сприяють формуванню 
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загальних ключових компетентностей фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва, формування яких є базою формування специфічних 

компетентностей, а з іншого – спрямовані на індивідуалізацію процесу 

професійної підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Цінним для нашого дослідження нам здається думка І. Зязюна, який 

наводить перелік принципів підготовки педагога в логіці індивідуально-

креативного підходу, що включає: 

1. Професійно-особистісне авансування, що спирається на факт 

наявності людиноутворювального потенціалу в кожного індивіда і 

можливість його актуалізації в процесі університетського учіння. Цей 

принцип орієнтує на формування характеристик майстерності в досвіді, що 

передує безпосередньо професійній діяльності. 

2. Суб’єктивацію змісту, що передбачає індивідуально-пошуковий 

режим формування й опанування змісту підготовки. Це відображає якісну 

зміну позиції студента в розвиткові суб’єктивних якостей, пов’язану зі 

створенням відкритого соціокультурного контексту підготовки, що 

забезпечує основу для інтеграції індивідуального знання й досвіду згідно з 

обсягом світової та вітчизняної педагогічної культури. 

3. Інтеграцію педагогічної теорії і практики в індивідуально-

особистісному досвіді при випереджувальній ролі теоретичного знання, що 

відповідає тенденціям взаємодії теорії і практики, забезпечуючи 

цілеспрямованість, прогностичність діяльності вчителя в постійно змінних 

освітніх ситуаціях. Реалізація цього принципу пов’язана з ідеєю 

методологічного осмислення методики. 

4. Креативність професійної поведінки, що орієнтує на підготовку 

вчителя в системі творчого ставлення до педагогічної реальності через 

створення індивідуально-креативних форм професійної діяльності та 

взаємин. 
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5. Рух від цілісних інтегрованих характеристик особистості педагога до 

конкретних умінь і навичок, що пов’язано зі специфікою професії типу 

«людина – людина» і логікою формування професійної поведінки із 

передбаченням динаміки в тріаді «взаємини – свідомість – діяльність». 

6. Випереджувальна парадигма, що забезпечує підготовку, 

прогностичну щодо змінної педагогічної реальності й актуального рівня 

професійної готовності [86, с. 15]. Отже, зазначені вище принципи в 

контексті нашого наукового дослідження можуть слугувати підґрунтям для 

теоретичного обґрунтування педагогічних умов формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, які 

будуть обґрунтовано в наступному підрозділі.   

Поетапне управління професійно-педагогічною підготовкою студентів 

університету на засадах креативного підходу передбачає застосування різних 

типів лекцій, кожна з яких виконує певну роль на конкретному етапі 

навчання: інформаційна, проблемна, лекція-дискусія, лекція-бесіда, лекція-

діалог, лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку, лекція-

консультація тощо. Проведення практичних занять дало можливість 

організувати освітній процес цілісно за допомогою використання низки 

конкретних форм, серед яких базовими є семінарське та лабораторне заняття 

[187, с. 265]. 

Як зазначають науковці, креативність становить своєрідне та унікальне 

поєднання мотиваційних, емоційних, інтелектуальних, естетичних, 

екзистенціальних, комунікативних і креативних якостей, котрі в комплексі 

індексують творчу стилістику поведінки, забезпечують продуктивність, 

новизну, унікальність засобів, результат діяльності, схильність та готовність 

до конструктивних перетворень у різних сферах життєдіяльності [172 с. 108]. 

Задля якісного визначення структури і змісту креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва нам 

необхідно дослідити, розкрити й порівняти структуру креативної та творчої 

компетентностей, що стане певним підґрунтям для визначення власного 
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розуміння структури креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва. 

У структурному плані творчу активність С. Дорофей розглядає через 

систему компонентів: мотиваційного, когнітивного, рефлексії, поведінкового. 

Мотиваційний компонент у структурі творчої активності характеризується 

системою домінантних мотивів, що виражають усвідомлене ставлення до 

цінностей і цілей майбутньої професійної діяльності, власного професійного 

становлення, що здійснюється на основі освоєння творчої активності в будь-

якому процесі. Когнітивний компонент у структурі творчої активності 

проявляє себе в пізнавальній діяльності, в усьому різноманітті її проявів в 

умовах сучасного освітнього процесу. Компонент рефлексії в структурі 

творчої активності виділяється на основі того, що в сучасних дослідженнях 

звертається увага на розвиток механізмів рефлексії у студентів як однієї з 

найважливіших умов усвідомлення, критичного аналізу і творчого 

здійснення ним майбутньої професійної діяльності. Поведінковий компонент 

характеризує практичний, дієвий аспект творчої активності, він спрямований 

на цілісне самовизначення й самовираження студентів у навчально-

професійній діяльності [71, с. 180]. 

Досить багато у науковій теорії та практиці представлено 

характеристики структури креативності, проте здебільшого представлено два 

компоненти: когнітивний, який визнав Дж. Гілфорд, визначивши такі його 

складники, як швидкість та гнучкість мислення, чутливість до проблем, 

здатність породжувати нові ідеї, оригінальність мислення, та особистісний 

[217]. Інший відомий науковець П. Торренс запропонував дещо інші 

характеристики когнітивного компонента креативності і схарактеризував їх 

на емоційно-вольовому рівні, конкретизувавши як чутливість до проблем, 

почуття недостатності своїх знань, формулювання гіпотез та їх перевірка, 

модифікація й повідомлення результатів [222, с. 178]. 

У своїх дослідженнях Л. Петришин запропонувала власний варіант 

структурних складників креативності майбутніх соціальних педагогів у 
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контексті фахової підготовки. Науковиця визначила три основних складники, 

як-от: 1) ціннісно-мотиваційний, який уміщує типові характеристики (віра у 

свої можливості, розмаїття інтересів, розвинута творча уява та 

зацікавленість, наявність внутрішньої мотивації до творчої самореалізації), 

які будуть притаманні майбутньому креативному фахівцю та нададуть 

можливість йому реалізувати креативні знання в процесі професійної 

діяльності; 2) особистісно-креативний компонент, який передбачає 

опанування студентами знань творчого характеру (креативними 

технологіями, методиками, техніками), формування теоретично та практично 

обґрунтованої творчої позиції, розвинута здатність прогнозування та 

створення нового, розвинуті комунікативні вміння та вміння приймати 

нестандартні творчі рішення; 3) практично-діяльнісний, в основу якого було 

покладено вміння реалізувати творче вирішення фахових проблем, уміння 

продукувати нові креативні ідеї, уміння моделювати творче вирішення 

проблеми, уміння виявляти креативну компетентність у нестандартних 

професійних ситуаціях [151, с. 68]. Як бачимо, дослідниця пропонує 

структуру креативності, натомість ми вважаємо, що креативна 

компетентність передбачає здатність креативно діяти в ситуаціях 

невизначеності на основі здобутих знань, умінь, навичок та набутого 

попереднього особистісного досвіду.  

З позиції визначення професійної компетентності кваліфікованих 

працівників Л. Федорчук характеризує професійну компетентність як 

систему, що складається з трьох основних компонентів, які передбачають 

володіння визначеними знаннями й уміннями, а також наявність власних 

ставлень і досвіду: 1) мотиваційний компонент становить спонукальний 

чинник застосування комунікаційних засобів у навчально-пізнавальній та 

професійній діяльності, який уміщує систему поглядів і переконань, що 

визначають потребу особистості формувати компетентність; 2) когнітивний 

компонент компетентності майбутніх кваліфікованих працівників 

складається зі знань, умінь та навичок у галузі застосування інструментів і 
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методів, що належать до фахової діяльності, для розв’язання завдань 

навчального, професійного й особистого спрямування; 3) діяльнісно-

креативний компонент професійної компетентності передбачає не лише 

активне й раціональне використання сучасних технологій, але й чітке та 

глибоке уявлення про їхні можливості в розв’язанні завдань професійного, 

освітнього й побутового характеру, творчому підході до розв’язання різних 

груп завдань [191, с. 80]. Очевидно, що професійна компетентність вміщує 

креативний компонент, тому одне із завдань нашої науково-дослідної роботи 

полягає у визначенні саме креативної компетентності як ключової в межах 

спеціальної підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Проте зазначимо, що не всі науковці дотримуються думки, що до 

структури професійної компетентності майбутніх учителів входить 

креативність, наприклад, О. Сергійчук уважає, що компонентами 

професійної компетентності майбутніх учителів є такі: 

– мотиваційно-ціннісний (погляди, уявлення, сподівання, мотивації); 

– когнітивно-технологічний (володіння відповідними знаннями та 

вміннями їх застосовувати на практиці); 

– комунікативний (володіння культурою спілкування, здатність 

створювати атмосферу комфортності тощо); 

– рефлексивно-діяльнісний (здатність до критичного самоаналізу, 

самооцінки, готовність до змін тощо); 

– морально-етичний (поважання гідності дитини, такт, толерантність, 

емпатія тощо) [178, с. 104]. Науковець не включає креативний компонент і не 

зосереджує увагу на формуванні саме цього компонента. Ми пояснюємо це 

науковим пошуком учених, оскільки за двадцятирічний період досліджень 

педагогів і науковців щодо формування професійної компетентності підхід 

до структури професійної компетентності майбутніх учителів дещо змінився, 

бо сучасні наукові дослідження переконують, що професійна компетентність 

майбутніх учителів, безперечно, включає креативну компетентність.    
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Професійна компетентність, як свідчать результати дослідження 

Н. Романчук, визначається рівнем професійної освіти, досвідом, 

індивідуальними здібностями, умотивованим прагненням особистості до 

неперервної самоосвіти та саморозвитку, творчим і відповідальним 

ставленням до професійної діяльності [164, с. 265]. Визначення, яке дала 

науковиця, вміщує креативний аспект і творчий початок професійної 

компетентності.   

Дещо інший нестандартний погляд щодо визначення структури і змісту 

професійної компетентності наявний у Н. Кузьміної, яка вважає, що в 

структурному плані ця компетентність уміщує: 1) спеціальну компетентність 

у галузі дисципліни, що викладається; методичну компетентність у галузі 

формування знань, умінь і навичок; 2) психолого-педагогічну компетентність 

у галузі мотивів, здібностей, спрямованості; 3) аутопсихологічну 

компетентність, яка передбачає рефлексію педагогічної діяльності [105, 

с. 87]. 

Пропонуючи власне трактування креативної компетентності майбутніх 

учителів технології в дисертаційній праці, С. Дімітрова-Бурлаєнко виділила, 

що структура креативної компетентності складається із сукупності таких 

компонентів: 

– мотиваційно-аксіологічного, основою якого є особистісно значущі 

мотиви й ціннісні установки (позитивне ставлення до формування й розвитку 

творчих здібностей, потреби їхнього застосування на практиці, пізнавальна 

та професійна спрямованість, особиста установка на придбання й творчу 

реалізацію своїх знань, умінь, навичок, що також виражається в ціннісному 

ставленні до майбутньої професійної діяльності, бажанні досягти успіху в 

ній, дозволяє визначити особистісну значущість реалізації креативності в 

процесі творчої діяльності, виявити її зміст);  

– когнітивного, який охоплює систему набутих знань, умінь, навичок 

креативної діяльності студентів, що є основою їхньої майбутньої професійної 
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діяльності, а також певні властивості пізнавальної діяльності, що впливають 

на її ефективність і розвиток креативності;  

– діяльнісно-конативного, що характеризується здатністю творчо 

підходити до вирішення проблемних завдань, застосовувати засвоєні 

прийоми й методи генерування, аналізу, синтезу та комбінування ідей, до 

перенесення досвіду, передбачення, подолання стереотипів; прагненням до 

творчої співпраці в процесі розв’язання завдання, дозволяє визначити 

готовність до реалізації креативної діяльності;  

– особистісно-рефлексивного, що охоплює сукупність особистісних 

якостей (ініціативність, винахідливість, гнучкість і критичність розуму, 

інтуїція, упевненість у собі, натхнення, емоційний підйом у творчих 

ситуаціях), відповідальність за результати креативної діяльності, 

застосування навичок самоконтролю, самоаналізу, прогнозування результатів 

своєї діяльності, саморозвиток особистості [67].  

Продовжуючи розкривати зміст та структуру креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, ми 

вважаємо, що проблему формування зазначеної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва необхідно розглядати в 

контексті змісту самого декоративно-прикладного мистецтва. Вивчення 

сучасної практичної діяльності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва у закладах вищої освіти вважаємо обов’язковим. 

Зазначимо, що в контексті визначення структури процесу професійного 

становлення, зокрема вчителя образотворчого мистецтва, його основою 

(такого становлення) є певні стадії, які характеризуються: перша стадія 

передбачає репродуктивне засвоєння професійних знань, умінь, навичок; 

друга стадія характеризується виникненням креативно-професійних намірів; 

на третій стадії відбувається реалізація особистості у творчості, тобто 

практичної реалізації набутих знань; четверта, остання, стадія передбачає 

професійну адаптацію [144, с. 98]. Для нас важлива друга стадія, яка 

характеризується виникненням креативно-професійних намірів у майбутніх 
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фахівців декоративно-прикладного мистецтва, тобто нам необхідно провести 

глибоке дослідження специфіки виникнення стадії професійно-креативних 

намірів і визначення особливостей переходу від стадії креативно-

професійних намірів до стадії реалізації особистості на творчому рівні. 

Звідси ми можемо припустити, що за умови реалізації особистості у 

творчості, тобто практичної реалізації набутих знань майбутніми фахівцями 

декоративно-прикладного мистецтва, можна бути констатувати про 

ефективність формування в них креативної компетентності.  

Для якісного визначення структури креативної компетентності 

майбутніми фахівцями декоративно-прикладного мистецтва нам слід 

з’ясувати особливості професійної діяльності фахівців декоративно-

прикладного мистецтва.  

У лексичному розумінні декоративно-прикладне мистецтво в перекладі 

з латинської мови означає «прекрасне», а «прикладне» або «вжиткове» вказує 

на практичну користь предметів. У народному мистецтві більшість творів 

поєднують дві, а то й три функції: ужиткову (практичну), декоративну 

(прикрашальну) і обрядово-ритуальну. На сьогодні декоративно-прикладне 

мистецтво трактують як галузь декоративного мистецтва, спрямовану на 

створення художніх виробів, що характеризуються декоративною образністю 

й практичним використанням у побуті [54, c. 38]. 

У загальнонауковому розумінні декоративно-прикладне мистецтво є 

унікальним засобом збереження й передачі раціонального та розвитком 

структури суспільства й зростаючою тенденцією глобалізаційних світових 

процесів, що відбуваються в ньому, людина в процесі своєї особистої 

практики все менше здатна орієнтуватися в навколишній дійсності, тому 

саме декоративно-прикладне мистецтво стає поліфункційним, тобто є 

інструментом пізнання дійсності в ретроспективному аспекті, формує 

ціннісні орієнтації, стає засобом спілкування й джерелом креативного 

натхнення людини.  
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Під час конструювання програмного змісту дисципліни обов’язковою 

умовою є застосування тих знань, які студенти отримали з інших дисциплін, 

тобто міждисциплінарних зв’язків комплексу спеціальних дисциплін 

художнього циклу. Отже, на початкових етапах навчання з кожного виду 

декоративно-прикладного мистецтва потрібно збагачувати освітній процес 

класичними знаннями з теорії декоративного мистецтва і методично 

забезпечувати процес засвоєння основ художніх технік як основи ремесла. 

У контексті нашого дослідження нас цікавить художня кераміка, що в 

перекладі з грецької означає «глина». Науковці відзначають, що знайдені 

черепки випаленого глиняного посуду є відображенням різних культур: 

ямково-гребінцевої, шнурової кераміки, лійчастого посуду, кулястих амфор 

тощо. Високим мистецьким рівнем відзначилися майстри трипільської 

культури (4 – 5 тис. до н. е.), форми їхніх виробів (горщики, глечики, миски) 

викликають захоплення. 

На той час їх формували вручну і випалювали в печі – горні. Нині 

майстри прикрашають свої вироби за місцевими національними традиціями, 

застосовують «лощиння», «лискування» поверхні виробу, розпис, рельєфну 

ліпку, «ангобування» – покриття білою й кольоровою глинами, глазурування 

– покриття поливою («муравою»). В Україні сформувалися центри 

керамічного виробництва: Опішня, Бубнівка (Полтавщина), Коломия, Косів, 

у минулому Пістинь, Кути (Івано-Франківщина), Гавареччина (Львівська 

область), Дибінці (Наддніпрянщина) та багато інших осередків зі своєрідним 

колоритом і технікою прикрашання [54, с. 40]. 

Відповідно до сучасного стану культури і мистецтва, зокрема 

декоративно-прикладного, найактуальніша вимога до конструювання змісту 

художньої освіти – це професійне зростання особистості, яке неможливе без 

отримання знань й аналізу тенденцій розвитку світової художньої культури. 

Фахівець повинен володіти вмінням оцінювати досягнення національної 

культури, розуміти роль мистецтв у розвитку цивілізації, цінність художньої 

творчості; бути здатним до адекватного аналізу власних можливостей і 
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прогнозування шляхів розвитку культури загалом і декоративно-прикладного 

мистецтва зокрема. Такий підхід до якісної професійної підготовки 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва неможливий без 

урахування формування в них креативної компетентності, що є запорукою 

постійного професійного зростання.  

У контексті професійної підготовки майбутніх учителів технологій 

вітчизняна дослідниця Н. Вересоцька вважає, що декоративно-вжиткове 

мистецтво як джерело культури народу і форма творчої діяльності є 

основним змістовим компонентом підготовки, і наскрізне наповнення змісту 

навчання майбутніх фахівців знаннями з декоративно-вжиткового мистецтва 

спрямоване на широкий розвиток їхніх творчих здібностей і таланту, 

естетичної та художньої культури, національної самосвідомості, формування 

професійної майстерності, завдяки чому вони стають фахівцями народного 

мистецтва [38, с. 27]. Ми цілком погоджуємося із цим твердженням, оскільки 

формування професійної майстерності неможливо без наявності в майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва індивідуально-креативних 

якостей.  

Проблемі професійної підготовки фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва було приділено достатньо уваги серед дослідників різних 

наукових галузей, які зосередили переважно свою увагу на педагогічному 

аспекті, зокрема О. Власюк, Т. Орлова, Л. Оршанський, В. Радкевич, 

В. Тименко. У працях цих науковців висвітлено вимоги до професійної 

підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, 

проаналізовано питання щодо змісту, методів і форм їх навчання, 

можливостей закладів освіти здійснювати й удосконалювати таку підготовку 

з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності.  

Цікава думка простежується в узагальнювальних міркуваннях 

О. Власюк щодо проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва, яка зробила висновки 

узагальнювального характеру про те, що специфіка такої підготовки полягає 
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в поєднанні в ній взаємопов’язаних освітньо-педагогічного, прикладного, 

мистецько-культурного та народознавчого аспектів, що уможливлює: 

а) інтегрування майбутнього фахівця декоративно-прикладного 

мистецтва в процес освоєння світу загалом та світу декоративно-прикладного 

мистецтва зокрема;  

б) засвоєння досвіду художньо-творчої діяльності в галузі декоративно-

прикладного мистецтва, формування особистісних можливостей (передусім 

здібностей, умінь і навичок) для створення художніх виробів; 

в) осягнення культурного значення декоративно-прикладного 

мистецтва шляхом формування системи мистецтвознавчих знань, мистецьких 

цінностей, загальноприйнятих інтерпретативних підходів до оцінки художніх 

явищ;  

г) опанування певного виду декоративно-прикладного мистецтва як 

традиційного культурного здобутку українського народу, ідентифікацію з 

українським народом [44, с. 81]. 

Влучне зауваження зробила сучасна дослідниця О. Шпитальова, яка 

зазначила, що специфічною педагогічною особливістю декоративно-

прикладного мистецтва є те, що студент стоїть перед необхідністю проявляти 

індивідуальну творчість [208, с. 604], яка надає широкі можливості мотивації 

щодо формування креативної компетентності, що дозволяють накопичувати 

позитивний досвід естетичного ставлення до дійсності.  

Неможливо не погодитися з твердженням Л. Гарбузенко, що для 

сприймання творів декоративно-прикладного мистецтва необхідна 

спеціальна підготовка студентів, яка виражається в умінні відчувати красу й 

гармонію створеного [52, с. 90]. Саме естетичні властивості об’єкта через 

сприймання викладача передаються, трансформуються в певний вид 

естетичних суджень майбутніх фахівців, що є передумовою формування в 

них креативності та креативної компетентності.  

Це відбувається завдяки певним педагогічним технікам, зокрема: 

1) актуалізації, інтеграції, а також озброєння студентів новими поняттями, 
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необхідними для адекватного сприймання, розуміння творів мистецтва; 

2) детальному аналізу спонтанних і конвенційних (умовних) асоціацій, які 

виникають у процесі сприймання художнього твору майбутнім фахівцем і 

впливають на його афективну сферу; в) опису характеру чуттєвого впливу 

об’єкта на спостерігача [52, с. 90]. Безумовно, у структурному плані 

креативна компетентність майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва повинна складатися з: по-перше, пізнавального компонента, який 

реалізується через оволодіння певним категоріально-понятійним апаратом 

декоративно-прикладного мистецтва для адекватного сприйняття й 

розуміння творів мистецтва; по-друге, ціннісно-мотиваційного компонента, 

який передбачає детальний аналіз спонтанних та умовних асоціацій, що 

впливають на афективну сферу майбутнього фахівця; по-третє, 

рефлексивного, який відображає вплив творів декоративно-прикладного 

мистецтва на майбутніх фахівців, їхню емоційну сферу.    

Детальне трактування змісту професійної підготовки майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва в закладах вищої освіти 

пропонує О. Власюк, яка визначає це поняття як особливий вид професійної 

підготовки, пов’язаний із засвоєнням особистістю культурної спадщини 

народу, цілеспрямованим культуровідповідним процесом формування 

особистості майбутнього фахівця декоративно-прикладного мистецтва, який 

базується на синтезі освіти, мистецтва й художньої практики, здійснюється в 

навчальному закладі через поєднання освітнього-педагогічного, мистецько-

культурного, народознавчого та прикладного аспектів педагогічного процесу 

й забезпечує здатність особистості до інтеграції із традиційним культурним 

середовищем, спроможність до створення, аналізу та оцінки декоративно-

прикладних виробів, а також спрямовує на подальше особистісне, творче й 

професійне самовдосконалення [44, с. 81].  

У результаті теоретичного аналізу, на основі визначення сутності та 

змісту поняття «креативна компетентність», особливостей професійної 

підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва та 
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узагальнюючи думки науковців щодо структури креативної компетентності, 

вважаємо, що основними структурними компонентами креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва є: 

ціннісно-мотиваційний, професійно-когнітивний, креативно-діляльнісний та 

рефлексивний. На нашу думку, сукупність та взаємозв’язок усіх зазначених 

вище компонентів може забезпечити високий рівень сформованості 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва (див. рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Основні структурні компоненти креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

 

Перший компонент креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва – ціннісно-мотиваційний – передбачає 

наявність спрямованості на саморозвиток та самовдосконалення (мотивація 

на пізнання самого себе, власних потенційних творчих можливостей, 

бажання змінити себе на краще); підготовленість стійких ціннісних 

установок, що актуалізують необхідність формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва і 

стимулюють креативно-художній вияв особистості, зростання його 

майстерності; наявність цінностей професійної самореалізації майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва, професійної мети та 

усвідомлення ідеалу, якого слід прагнути в професійній діяльності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Визначальним для 

формування креативної компетентності є прагнення до професійного 

Структурні компоненти креативної компетентності  

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

вної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва 
ціннісно-

мотиваційний 

професійно-

когнітивний 

креативно-

діяльнісний 

рефлексивний 
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зростання та самореалізації. Лише за умови наявності креативної мотивації 

відбувається психологічне налаштування на творчу діяльність майбутніх 

фахівців і стає підґрунтям для самореалізації в галузі декоративно-

прикладного мистецтва.  

Ціннісно-мотиваційний компонент структури креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

характеризується мотивами самовизначення майбутніх фахівців у галузі 

декоративно-прикладного мистецтва та діяльністю, яка спрямована на 

розкриття й розвиненість креативності в майбутніх фахівців; зацікавленістю 

їх до способів та результатів власної творчої діяльності та становлення 

креативного мислення майбутніх фахівців.  

Другий компонент структури креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва – професійно-когнітивний, з 

одного боку, становить систему професійно-психологічних знань майбутніх 

фахівців з теорії саморозвитку, самоосвіти та самовдосконалення, а з іншого 

– відображає наявний рівень професійно-фахових, що складають зміст 

професійного зростання, що характеризує наявність необхідних професійних 

знань та володіння способами їх отримання й використання майбутніми 

фахівцями декоративно-прикладного мистецтва. Цей компонент передбачає 

використання навчальних, навчально-методичних, освітніх ресурсів у 

професійній діяльності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва. 

Професійно-когнітивний компонент структури креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва – це 

система необхідних базових теоретичних знань, які будуть необхідні в 

подальшій професійній діяльності фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва. Цей компонент характеризується розвитком умінь та навичок 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва у професійній 

діяльності, умінь розвивати креативні навички, використовуючи різні засоби 

навчання, самостійно організувати власну креативну діяльність, 
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сформованість яких відображає рівень сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва.  

Наступний компонент, третій, структури креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва – креативно-

діяльнісний. Цей компонент дозволяє використовувати наявні професійні 

знання, уміння й навички для реалізації завдань професійної діяльності. Він 

передбачає практичну реалізацію професійно-креативного становлення 

майбутнього фахівця декоративно-прикладного мистецтва, формування 

власного креативно-індивідуального стилю. Під час освітньої діяльності 

майбутнім фахівцям декоративно-прикладного мистецтва надається 

можливість виявити самостійність, ініціативність, креативний підхід, 

наполегливість у змодельованих та реальних ситуаціях.  

Креативно-діяльнісний компонент є ключовим компонентом у 

формуванні креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва, оскільки передбачає опанування студентами знань 

саме креативного характеру (креативними технологіями, методиками, 

техніками), формування теоретично та практично обґрунтованої креативної 

позиції, розвиток умінь та навичок прогнозування та створення нового, 

розвинені креативні вміння та вміння приймати нестандартні креативні 

рішення.  

Четвертий компонент структури креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва – рефлексивний, який 

передбачає переосмислення майбутнім фахівцем власної креативної 

діяльності; наявність навичок і вмінь самоаналізу результатів власної 

практичної діяльності та визначення впливу душевного стану майбутнього 

фахівця на креативну діяльність; формування вміння здійснювати необхідну 

корекцію на основі самоаналізу професійної діяльності та душевного стану; 

систематизацію поглядів і установок щодо професійного шляху; визначення 

та корекція свого креативно-індивідуального стилю майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва.  
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Отже, на основі теоретичного аналізу, змісту і структури креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва ми 

доходимо низки висновків узагальнювального характеру: 

1. Було здійснено аналіз змісту й основних характеристик креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва з 

позиції низки концептуальних підходів, зокрема, компетентнісного, 

системного, діяльнісного та індивідуально-креативного, що сприятиме 

чіткому формулюванню цілей, вибору засобів організації формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва та вибору найефективніших засобів прогнозування результатів. 

2. У контексті функціювання компетентнісного підходу науковці 

виокремлюють три рівні готовності випускника закладу вищої освіти до 

виконання функційних обов’язків, а саме: перший рівень, що припускає 

елементарну готовність випускника закладу вищої освіти до виконання 

посадових обов’язків, включаючи здобуті ним теоретичні знання, однак при 

цьому йому бракує практичних умінь і навичок; другий рівень, який 

припускає здійснення фахівцем роботи на функційному рівні без будь-яких 

перешкод за готовими розробками (орієнтирами), конкретними технологіями 

без належного творчого пошуку; компетентнісний рівень готовності фахівця 

до високопродуктивної, креативної праці, де одним зі складників є прояв 

високого рівня креативної компетентності.  

3. Системний підхід надає можливість визначити не тільки кількісне, а 

й якісне формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва та зробити певні припущення щодо 

перспектив розвитку організації системи освіти, якісних змін у змісті системи 

освіти та методах освіти на всіх її рівнях відповідно до вимог сучасного 

суспільства. Сутність системного підходу до організації освітнього процесу з 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва включає: аналіз вихідних умов (мети навчання, 

змісту програми курсу тощо); розробку системи навчальних матеріалів та 
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технологію їх використання з наступною перевіркою і внесенням необхідних 

коректив; заключну перевірку й оцінку системи. 

4. Діяльнісний підхід сприяє становленню креативної особистості 

фахівця, тобто формування креативної компетентності не відбувається без 

формування професійно-креативних намірів, що сприятиме формуванню 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва зокрема.  

5. Індивідуально-креативний підхід передбачає формування 

креативності в контексті індивідуальної та неповторної діяльності 

майбутніми фахівцями декоративно-прикладного мистецтва, яка пов’язана зі 

створенням творчого продукту.  

6. Специфіка професійної підготовки фахівців декоративно-

прикладного мистецтва полягає в тому, що саме декоративно-прикладне 

мистецтво стає поліфункційним, тобто є інструментом пізнання дійсності в 

ретроспективному аспекті, формує ціннісні орієнтації, стає засобом 

спілкування і джерелом креативного натхнення людини. Специфічною 

педагогічною особливістю декоративно-прикладного мистецтва є те, що 

перед майбутнім фахівцем постає необхідність здійснювати індивідуальну 

креативну діяльність, яка надає широкі можливості мотивації щодо 

формування креативної компетентності. 

7. У результаті теоретичного аналізу, на основі визначення сутності та 

змісту креативної компетентності, визначення специфіки та особливостей 

професійної підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва ми запропонували власне бачення структури креативної 

компетентності, що знаходить своє відображення в ціннісно-мотиваційному, 

професійно-когнітивному, креативно-діяльнісному та рефлексивному 

компонентах креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва. 

7.1. Ціннісно-мотиваційний компонент передбачає наявність 

спрямованості на саморозвиток та самовдосконалення; підготовленість 
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стійких ціннісних установок ціннісних установок, що актуалізують 

необхідність формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва і стимулюють креативно-художній вияв 

особистості, зростання його майстерності; наявність цінностей професійної 

самореалізації майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

7.2. Професійно-когнітивний компонент – це система теоретичних 

знань, які будуть потрібні в подальшій професійній діяльності фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва. Цей компонент характеризується 

розвитком умінь та навичок майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва в професійній діяльності, уміння розвивати креативні навички, 

використовуючи різні засоби навчання, уміння самостійно організувати 

власну креативну діяльність, сформованість яких відображає рівень 

сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва.  

7.3. Креативно-діяльнісний компонент передбачає практичну 

реалізацію професійно-креативного становлення майбутнього фахівця 

декоративно-прикладного мистецтва, формування власного креативно-

індивідуального стилю; формування теоретично та практично обґрунтованої 

креативної позиції, розвиток умінь та навичок прогнозування та створення 

нового, розвинені креативні вміння та вміння приймати нестандартні 

креативні рішення.  

7.4. Рефлексивний компонент передбачає переосмислення майбутнім 

фахівцем власної креативної діяльності; наявність навичок і вмінь 

самоаналізу результатів власної практичної діяльності; визначення та 

корекція впливу душевного стану майбутнього фахівця на креативну 

діяльність.  

На підставі викладених наукових положень щодо сутності, змісту і 

структури ключового поняття нашого наукового дослідження в наступному 

підрозділі нами буде запропоновано і теоретично обґрунтовано педагогічні 
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умови формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва. 

 

 

1.3. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в закладах вищої освіти 

 

Концептуальне значення для нашої дисертаційної праці має науково-

теоретичний пошук, який був здійснений у попередніх підрозділах цього 

розділу, що дає можливість визначити ключові позиції стосовно визначення 

й теоретичного обґрунтування педагогічних умов формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в 

закладах вищої освіти, які мають підтвердити гіпотезу нашого наукового 

дослідження. 

Перш ніж запропонувати свій варіант педагогічних умов, які 

сприятимуть ефективному формуванню креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, з’ясуємо й 

уточнимо лексичне значення терміна «педагогічні умови» в сучасній 

педагогічній науці, оскільки сьогодні не існує єдиного погляду науковців на 

визначення цього поняття.  

У загальнофілософському розумінні «умова» трактується як сукупність 

об’єктів (речей, процесів, відносин), що необхідні для виникнення, існування 

або зміни цього об’єкта [192, с. 286].  

З позиції педагогічної освіти поняття «умова» визначається як 

сукупність перемінних природних, соціальних, зовнішніх та внутрішніх 

впливів, які впливають на фізичний, психічний, моральний розвиток людини, 

її поведінку; виховання й навчання, а також формування особистості [154, 

с. 36]. 
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У сучасному педагогічному словнику С. Гончаренка подано таке 

визначення педагогічних умов: це демонстрація сукупності відносин, що 

необхідні для виникнення та існування певного об’єкта або обставин процесу 

навчання, які є результатом відбору, конструювання і пристосування 

елементів, змісту, методів, засобів навчання для досягнення поставлених 

завдань [55, с. 255]. 

На думку О. Дурманенко, поняття «педагогічні умови» є підґрунтям 

особливостей організації навчально-виховного процесу у закладі вищої 

освіти, що детермінують результати виховання, освіти та розвитку 

особистості студента, об’єктивно забезпечують можливість їх досягнення 

[77, с. 135].  

Дещо по-іншому розглядає в педагогічній науці поняття «умова» 

О. Сагач, яка називає такі умови середовищем або певними обставинами, у 

яких перебувають предмети чи явища, без яких їхнє існування 

унеможливлюється [170, с. 33].   

Ґрунтовне пояснення сутності педагогічних умов подає український 

науковець Є. Хриков, який наполягає на розумінні педагогічних умов як 

обставин, що створюють педагоги, та які обумовлюють певний напрям 

розвитку педагогічного процесу [195, с. 56]. Таке розуміння педагогічних 

умов є досить суттєвим для нашого наукового дослідження, оскільки саме 

такі умови мають забезпечити високий рівень сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в 

закладах вищої освіти.  

Проаналізувавши різні погляди вчених на поняття «педагогічні умови», 

уважаємо, що поняття «педагогічні умови» слід розуміти як сукупність 

обставин, спрямованих на вдосконалення педагогічної діяльності, від яких 

залежить ефективність і продуктивність цілісного процесу формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва.  
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На підставі цих трактувань поняття «педагогічна умова», а також 

виходячи з власних міркувань, визначаємо педагогічні умови формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва як сукупність необхідних зовнішніх і внутрішніх обставин, 

створених викладачами закладів вищої освіти, які спрямовані на підвищення 

ефективності педагогічної діяльності та якісного оволодіння майбутніми 

фахівцями декоративно-прикладного мистецтва креативною компетентністю. 

Резюмуючи низку педагогічних умов різних аспектів щодо професійної 

підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, 

розроблених українськими дослідниками за останній час, на підставі 

концептуальних основ власного дослідження на теоретико-методологічних 

засадах компетентнісного, системного, діяльнісного та індивідуально-

креативного наукових підходів, ми починаємо розробку педагогічних умов, 

які, вважаємо, сприятимуть формуванню креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в процесі 

професійної підготовки. 

1. Формування особистісно спрямованої мотивації майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва на оволодіння креативною 

компетентністю. 

2. Дотримання етапності й послідовності в процесі формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва в закладах вищої освіти. 

3. Створення індивідуально-креативного середовища як засобу 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва. 

Обґрунтовуючи першу педагогічну умову, на наш погляд, для точності 

формулювання, передусім необхідно визначити субординаційний 

взаємозв’язок особистісно спрямованої мотивації майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва на оволодіння креативною 

компетентністю. Перш ніж теоретично обґрунтувати сутність особистісно 
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спрямованої мотивації майбутніх фахівців, нам необхідно звернутися до 

розуміння мотиваційних процесів особистості з погляду психології. 

Відповідно до психологічного словника, мотивація – процес 

спонукання людини до здійснення тих чи тих дій, вчинків, який є складним 

актом, що вимагає аналізу й оцінки альтернатив вибору та прийняття рішень 

[205].  

З психологічного погляду, О. Кревська вважає, що саме від мотивації 

залежить, як і в якому напрямі використовуватимуться її різноманітні 

здібності, мотивацією пояснюється вибір між різними можливими діями, а 

також варіантами сприйняття, способом мислення, переживання тощо. Отже, 

дослідити мотивацію – означає зрозуміти, як людина уявляє й розуміє 

навколишній світ і своє місце в ньому, як внутрішньо структурує ситуацію, 

які її потреби, мета, ціннісні орієнтації, особливості сприйняття, мислення, 

емоційні переживання тощо. Отже, мотиваційна сфера особистості – складне 

утворення, пов’язане насамперед зі складністю психічної структури і 

психічних процесів, які впливають на будь-які форми активності людини 

[102, с. 15]. Для нашого дослідження важливий той факт, що саме мотивація 

є ключовим механізмом, який пояснює взаємозв’язок способу мислення 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва і вибір певного 

варіанта сприйняття дійсності, який, безперечно, буде відображатися в 

процесі їхньої креативної діяльності.  

Дослідження мотивації є однією з фундаментальних проблем і 

вітчизняної, і зарубіжної науки, оскільки пов’язано з активністю фахівців, що 

стимулюють їхні сили діяльності й поведінку. Складність і багатоаспектність 

проблеми мотивації зумовлює різноманітність підходів до розуміння її 

сутності, структури та методів її вивчення.  

У контексті освітньої діяльності студентів під професійною мотивацією 

І. Андрійчук розуміє сукупність чинників і процесів, які, відбиваючись у 

свідомості, спонукають і спрямовують особу до вивчення майбутньої 
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професійної діяльності, тобто вона є внутрішнім рушійним чинником 

розвитку професіоналізму та особистості людини [3, с. 15].  

У контексті розвитку особистості майбутнього фахівця Н. Каньоса 

робить влучне зауваження, що такий розвиток детермінує потреба в 

навчально-професійній самореалізації, яка має мотиваційне вираження, тобто 

втілюється завдяки мотивам навчальної і професійної самореалізації, яка 

передбачає випробування й розгортання потенційних можливостей індивіда в 

процесі оволодіння й виконання ним навчально-професійної діяльності [91, 

с. 54]. У контексті нашого дослідження стає зрозумілим, що мотиви 

навчально-професійної самореалізації майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва є чинником навчально-професійної діяльності, у якій 

прагне самореалізуватися майбутній фахівець декоративно-прикладного 

мистецтва впродовж спочатку навчання у закладі вищої освіти, а потім 

упродовж самостійного професійного кар’єрного становлення. Звідси маємо 

зробити висновок про те, що успішна навчально-професійна діяльність 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва буде залежати від 

рівня сформованості в них креативної компетентності.  

Важливим аспектом для нашого дослідження є структурні елементи 

мотиваційної сфери особистості студентів, оскільки вони впливають на 

подальше професійне становлення фахівців, зокрема декоративно-

прикладного мистецтва. Структурні елементи мотиву особистості студента 

вміщують: по-перше, усвідомлений мотив вибору життєвої справи; по-друге, 

внутрішню навчальну мотивацію та потребу в самоствердженні й 

самоактуалізації; по-третє, спрямованість на особистість іншого з його 

проблемами; по-четверте, наявність широких соціальних мотивів [3, с. 15].   

У загальнопедагогічному контексті мотивацію досліджують у 

концепції професійної самосвідомості майбутніх фахівців. Представники 

зазначеної концепції вважають, що професійне самовизначення, професійний 

розвиток особистості на всіх етапах освітнього процесу в закладах вищої 

освіти здійснюється за допомогою певних процедур самоаналізу поведінки, 
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психологічних властивостей особистості, свідомої постановки питань 

професійного й кар’єрного розвитку в майбутній професійній діяльності, 

тому ключового значення набуває розвиток різноманітних взаємопов’язаних 

умінь мотиваційного компонента професійної самосвідомості особистості 

майбутнього фахівця декоративно-прикладного мистецтва. Мотиваційний 

компонент професійної самосвідомості особистості складається з таких 

елементів, як:  

1) аналіз внутрішнього зв’язку системи «потреба – мотив – мета»;  

2) переформулювання суб’єктної системи потреб і мотивів відповідно 

до соціального запиту;  

3) усвідомлення нової суб’єктної системи потреб і мотивів як 

особистісно значущих;  

4) незалежність від референтної групи в суб’єктному плані;  

5) досягнення в процесі самоактуалізації самототожності й високого 

рівня професійної майстерності [91, с. 52]. Таке розуміння структурних 

компонентів мотивації сприятиме покращенню механізмів формування 

креативної мотивації майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Як стверджують науковці (Н. Каньоса, Л. Рудкевич, В. Рибалко та ін.), 

мотиви професійної самореалізації сприяють розвиткові творчої активності 

спеціаліста в майбутній професійній діяльності. Саме творча самореалізація 

залежить від мотиваційної сфери особистості, від того, якою мірою її 

спрямованість на творчість є домінантною у структурі мотивів [Там само, 

с. 55]. Вірогідно, що наявність стійких професійних мотивів у майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва в закладах вищої освіти сприяє 

успішному оволодінню ними майбутньою професійною діяльністю. Проте на 

сучасному розвитку професійної освіти етапі далеко не в усіх майбутніх 

фахівців сформована мотиваційна спрямованість на професійну діяльність 

декоративно-прикладного мистецтва в закладах освіти, тому на сьогодні 

одним з головних завдань професійної освіти є сприяння організації 
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освітнього процесу в закладах вищої освіти таким чином, щоб розкрити 

креативно-особистісні потенційні можливості, які сприяли б виникненню 

бажання, інтересу, задоволення від здійснення креативно-професійної 

діяльності в галузі декоративно-прикладного мистецтва.  

Ґрунтовний опис структури мотивації майбутніх фахівців до 

професійної діяльності подали у своєму дослідженні В. Літинська та 

І. Мельник, які розглядають професійну мотивацію в трьох основних 

аспектах, а саме:  

1. Інтерес (безпосередні та опосередковані професійні інтереси). 

Безпосередні професійні інтереси включають:  

– професійно-специфічний інтерес – інтерес до предметів, процесів 

праці, що характеризують її основні функції, а також до результатів, 

виражених у створених продуктах, наданих послугах тощо; 

– загальнопрофесійний інтерес виникає на основі привабливості 

загальних властивостей професії; 

– особистісний інтерес базується на уявленні про творчу 

самореалізацію майбутніх фахівців, зокрема в галузі декоративно-

прикладного мистецтва. 

Опосередковані професійні інтереси включають:  

– професійно-пізнавальний інтерес базується на прагненні до пізнання 

певних природних, технічних, гуманітарних та інших процесів і явищ;  

– інтерес до самовиховання проявляється в прагненні до духовного 

збагачення й формування суб’єктивно цінних якостей особистості;  

– престижний інтерес – вибір професії зумовлений перспективами 

професійного росту, які ця професія забезпечує, престижністю професії в 

суспільстві;  

– інтерес супутніх можливостей відображає прагнення молодої людини 

задовольнити за допомогою вибраної професії певні духовні та життєво-

побутові запити й потреби (прагнення до спілкування з людьми, потреба в 

матеріальному забезпеченні тощо); 
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– невизначений інтерес – у його основі лежать невизначений емоційний 

потяг до певної професії.  

2. Обов’язок. Мотивом суспільного обов’язку у виборі професії є 

усвідомлення майбутнім фахівцем реальної суспільної користі від своєї 

участі в цій сфері діяльності, переживання особистої відповідальності за 

успішну працю, готовність до подолання можливих моральних та фізичних 

труднощів. Науковці виділяють п’ять груп мотивів обов’язку: 

1) відповідальність щодо повсякденних професійних обов’язків і вимог; 

2) прагнення до вдосконалення майстерності у вибраній справі; 

3) новаторство в праці та її організації; 4) загальноальтруїстичні прагнення; 

5) загальногромадянські прагнення. 

3. Самооцінка професійної придатності. Процес формування 

самооцінки професійної придатності протікає нерівномірно, що може 

проявлятися в протиріччі: або майбутньому фахівцю не вдається співвіднести 

відомі йому властивості професії зі своїми особистими якостями (дефіцит 

самопізнання), або він не може визначити професію, яка відповідає його 

даним (дефіцит професійної інформації). З віком зміст самооцінки поступово 

збагачується, але ці зміни вже не є процесом, який розвивається послідовно 

та інтенсивно [127, с. 152 – 153]. 

Такий підхід до визначення структури мотивації майбутніх фахівців до 

професійної діяльності в контексті нашої науково-дослідної роботи набуває 

неабиякої значущості, оскільки саме таке розуміння структури мотивації 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва допомагатиме 

розвитку їхньої особистісно спрямованої мотивації на оволодіння 

креативною компетентністю. Цьому процесу сприятимете безпосередній 

інтерес, який передбачає особистісний інтерес майбутніх фахівців, що 

базується на уявленні про творчу самореалізацію в галузі декоративно-

прикладного мистецтва й відбувається за умови сформованості високого 

рівня креативної компетентності майбутніх фахівців.  
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Щодо опосередкованих професійних інтересів майбутніх фахівців має 

значення розвиток професійно-пізнавального інтересу, який базується на 

прагненні до пізнання певних процесів і явищ у декоративно-прикладному 

мистецтві. Якщо розглядати інтерес до самовиховання, який проявляється в 

прагненні до духовного збагачення й формування суб’єктивно цінних 

якостей особистості, то таке розуміння елементу мотивації є ключовим для 

майбутніх фахівців, оскільки ціннісне сприйняття дійсності сприяє 

самореалізації в професійній сфері. Престижний інтерес щодо вибору 

професії зумовлений перспективами професійного росту й можливістю 

креативного зростання в професії та в суспільстві загалом.  

Відповідно до другого аспекту, а саме – обов’язку, то прагнення до 

самовдосконалення майстерності в галузі декоративно-прикладного 

мистецтва та новаторство є ключовими умовами, які характеризують 

необхідність формування креативної компетентності майбутніх фахівців.  

Останнім компонентом мотивації є самооцінка професійної 

придатності, яка може відбуватися нерівномірно, тому одне з головних 

завдань професійної освіти – у процесі навчання у вищих закладах освіти 

сформувати адекватну самооцінку в процесі професійно-креативної 

діяльності майбутніх фахівців.  

Зважаючи на викладене вище, вважаємо, що формування особистісно 

спрямованої мотивації в майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва уможливить особистісне прагнення майбутніх фахівців до 

пізнання процесів і явищ у декоративно-прикладному мистецтві; творче 

самовираження, інтерес майбутніх фахівців до творчої самореалізації в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва; прагнення до самовдосконалення 

майстерності й новаторства; задоволення від самооцінки в професійній 

придатності в процесі кар’єрного зростання. Майбутні фахівців декоративно-

прикладного мистецтва зможуть займатися улюбленою креативно 

спрямованою справою, тобто їхні професійні мотиви не пов’язані із змістом 

педагогічної праці. Студенти розуміють високе призначення професії 
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декоративно-прикладного мистецтва та широкі її креативні можливості із 

задоволення вищих духовних потреб особистості майбутнього фахівця 

декоративно-прикладного мистецтва, і саме з цим пов’язана зазвичай їхня 

задоволеність власним професійним вибором.    

Отже, ми можемо стверджувати, що формування особистісно 

спрямованої мотивації в майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва на оволодіння креативною компетентністю передбачає певну 

психолого-педагогічну підготовку, високий рівень особистісно спрямованої 

мотивації, задоволеність від професійної діяльності, коли професійна 

діяльність фахівця декоративно-прикладного мистецтва відповідає потребам 

та інтересам суспільства.  

Переходячи до другої педагогічної умови щодо формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в 

закладах вищої освіти, вважаємо за необхідне особливу увагу зосередити на 

дотриманні поетапності й послідовності в процесі формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в 

закладах вищої освіти. Припускаємо, що результат сформованості 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва залежить від етапності й послідовності процесу формування.  

У загальнопедагогічному контексті набуття креативних умінь та 

навичок у процесі фахової підготовки майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва переважно відбувається на основі передачі 

практичних навичок і вмінь від майстра-викладача до майбутніх фахівців, 

тому процес навчання завжди відбувається поетапно за принципом від 

простого до складного. Тому формування креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва відбуватиметься на 

основі взаємозумовлених етапів у процесі професійної підготовки в закладах 

вищої освіти, які нам необхідно з’ясувати й визначити в межах нашого 

науково-педагогічного дослідження. 
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Утім, обґрунтовуючи другу педагогічну умову, зазначимо, що в 

сучасних умовах сутність професійної підготовки майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва полягає не тільки в отриманні певних 

професійно значущих умінь та навичок, а й самоактуалізації можливостей 

креативного розвитку власних здібностей.   

Виходячи з цього, поетапність формування креативності: 

по-перше, проявляється в пошуково-перетворювальній активності та 

реалізується в подоланні стереотипу поведінкового акта, а також у 

порушенні одноманітності у взаєминах з дійсністю; 

по-друге, проявляється в продуктивному перетворенні і створенні 

нових об’єктів, з одночасним удосконалюванням варіативності, 

продуктивності та якості дій індивіда; 

по-третє, розвиваючись у діяльності й поєднуючись з провідними 

мотивами, вона функційно закріплюється у структурі особистості та 

виявляється як здатність до продуктивної зміни і створення якісно нового, 

що є підтвердженням формування творчого стилю діяльності майбутнього 

фахівця [193, с. 34]. Імовірно, що формування креативності відбувається, з 

одного боку, залежно від особливостей і умов перебігу процесу творчості, а з 

іншого – реалізується в ньому й представляє його мотиваційно-потребнісну 

основу.  

Так, С. Горбань у своїй ґрунтовній науковій праці запропонував такі 

етапи формування професійної компетентності майбутнього художника: 

адаптивний; становлення, який складається із професійно-репродуктивного 

та особистісно-продуктивного; творчий [56, с. 116]. 

У контексті нашого дослідження, безперечно, такі етапи є принципово 

важливими, оскільки адаптивний етап у процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва характеризується 

пристосуванням студентів до нових життєвих соціокультурних реалій; 

виникненням і підтвердженням інтересу до обраного виду діяльності в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва; формуванням первинних знань та вмінь 
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щодо професійної діяльності майбутніх фахівців, на основі певних 

алгоритмів фахового спрямування чи відпрацьованих схем.  

На цьому етапі впроваджуються різні форми самостійної діяльності та 

активності студентів; знаходження прямих та альтернативних способів 

розв’язання професійних завдань (навчальних ситуацій, ситуаційних вправ 

тощо); прийняття необхідності бути суб’єктом власної діяльності й 

формування суб’єктної позиції.  

Наступним етапом формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва є становлення, який 

складається з двох стадій: професійно-репродуктивної та особистісно-

продуктивної. Професійно-репродуктивний етап є стадією набування 

переважно професійних знань та вмінь у галузі декоративно-прикладного 

мистецтва, яка передбачає розвиток мотиваційно-потребнісного компонента 

в професійній самореалізації, актуалізацію пізнавальної рефлексії, 

оволодіння цінностями і смислами професійної діяльності в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва; розвиток умінь та навичок 

проєктування; розвиток креативного мислення, розуміння й усвідомлення 

власної значущості в професійній діяльності.  

На особистісно-продуктивному етапі відбувається прийняття 

особистісного сенсу професійної діяльності, що сприятимете пошуку й 

формуванню індивідуального стилю професійної діяльності; готовності до 

професійного виконання теоретичних і практичних завдань у галузі 

декоративно-прикладного мистецтва. Саме на етапі становлення відбувається 

формування професійних ціннісних орієнтацій у свідомості студента, 

складається ідеальна модель майбутньої професійної діяльності як головного 

орієнтиру професійного саморозвитку.  

Останній етап, четвертий, – це етап творчий, який характеризується 

практичною реалізацією професійного становлення майбутнього фахівця 

декоративно-прикладного мистецтва, формування вмінь здійснювати 

необхідну корекцію на основі самоаналізу професійної діяльності; 
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систематизацію поглядів і установок щодо власного професійного шляху; 

знаходження свого індивідуального стилю. Під час навчання на цьому етапі 

студентам надається можливість виявити самостійність, ініціативність, 

креативний підхід [56, с. 116 – 120].  

Утім, різні науковці мають дещо відмінні погляди на етапи формування 

креативності майбутніх фахівців. Так, на думку С. Войцехівської, у процесі 

підготовки спеціаліста у вищому закладі освіти розвиток його професійних 

умінь і творчих здібностей проходить кілька етапів, а саме: інтуїтивний, 

репродуктивно-творчий, творчо-репродуктивний і, безпосередньо, творчий 

[46, с. 47]. Отже, на рівні інтуїтивному відбувається навчання майбутніх 

фахівців, які працюють за регламентованими інструкціями і правилами, 

тобто вони працюють за інструкціями й шаблонами, надаючи перевагу 

роботі, строго контрольованій викладачем. Наступний, другий, рівень – це 

репродуктивно-творчий, на якому студенти задовільно справляються з 

вирішенням типових проблем на репродуктивному рівні. Третій рівень – 

творчо-репродуктивний – передбачає, що майбутні фахівці мають достатньо 

сформовану систему знань, умінь та навичок, які дають змогу в основному 

успішно виконувати професійні й вирішувати професійно спрямовані 

завдання з використанням елементів індивідуальної креативності, реалізуючи 

креативний підхід. Останній – творчий – рівень є найвищим рівнем у 

розвитку фахових умінь і навичок майбутніми фахівцями, оскільки на цьому 

етапі студенти виявляють виражену професійну спрямованість особистості, 

розвинуті професійні вміння, мають креативний підхід до пошукових 

методик, засобів і прийомів у професійній діяльності [Там само, с. 47 – 48].   

Про важливість поетапності щодо розвитку творчого потенціалу 

майбутніх фахівців з графічного дизайну доводить китайський дослідник Цзя 

Яочен, який зазначає, що виділяє три етапи розвитку творчого потенціалу 

майбутніх фахівців з графічного дизайну, а саме: установчий, навчальний і 

творчо-продуктивний, кожен з яких має специфічну характеристику [200, 

с. 122]. Перший – установчий – етап передбачає формування ціннісного 
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ставлення майбутніх фахівців до професії; установку на формування 

цілеспрямованості в навчально-професійній діяльності; прагнення до 

отримання знань із загальнопрофесійних та спеціальних дисциплін; 

установку на творчість і багатоваріантність вирішення навчально-

професійних завдань; актуалізацію потреби майбутніх фахівців у 

професійному самопізнанні, самовираженні, саморозвитку, 

самовдосконаленні, рефлексії.  

Другий етап є навчальним, що передбачає засвоєння наукових засад 

його професійної діяльності; формування вмінь аналізу проєктованого 

виробу, прогнозування потреб суспільства в розробленні й упровадженні 

різних інноваційних креативних технологій і продуктів професійної 

діяльності, передачі проєктної ідеї художніми засобами, конструктивного 

моделювання і проєктування продукту, що має прикладну значущість; 

практичну реалізацію художнього задуму в об’єкті під час виконання 

проєктів.  

Третій етап, творчо-продуктивний, передбачає творчу продуктивність 

щодо формування авторського стилю діяльності; використання, поповнення 

й удосконалення знань, умінь і навичок; цілеспрямованість і самостійне 

виконання проєктів; адекватну оцінку й своєчасну корекцію результатів 

власної діяльності; розвиток здатності творчого вирішення професійних 

завдань; активну участь у художніх виставках, конкурсах, проєктах [200, 

с. 122 – 123]. 

Визнаючи вагомість і необхідність упровадження другої педагогічної 

умови, а саме: дотримання поетапності й послідовності в процесі формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва в закладах вищої освіти, нами було запропоновано власну 

стратегію поетапного формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва.  

Спираючись на науково-дослідні доробки І. Войцехівської, С. Горбаня, 

В. Сластьоніна, Цзя Яочен та ін., нами виділено такі етапи формування 
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креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва: інтуїтивно-початковий, навчально-пошуковий, креативно-

продуктивний, індивідуально-креативний (див. рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Етапи формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

 

Уважаємо такі етапи ключовими щодо формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва: 

інтуїтивно-початковий, навчально-пошуковий, креативно-продуктивний, 

творчий. Охарактеризуємо кожен із зазначених вище етапів.  

На інтуїтивно-початковому етапі відбувається навчання майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва на основі шаблонів, інструкцій 

і правил, тобто вони працюють за інструкціями і шаблонами, надаючи 

перевагу роботі, строго контрольованій викладачем. Цей етап 

характеризується виникненням слабкої креативної активності в майбутніх 

фахівців; підтвердженням у них інтересу до обраної професії в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва; формуванням у них первинних знань та 

вмінь щодо професійної діяльності на основі певних алгоритмів фахового 

спрямування чи відпрацьованих схем.  
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креативний 
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Другий – навчально-пошуковий – етап характеризується 

впровадженням різних форм самостійної діяльності та активності майбутніх 

фахівців; знаходження прямих та альтернативних способів розв’язання 

професійних завдань (навчальних ситуацій, ситуаційних вправ тощо); 

прийняттям рішень бути суб’єктом власної діяльності й формуванням 

суб’єктної позиції. Формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва відбувається засобами 

навчання через послідовне опанування студентами технічних і технологічних 

особливостей стилів креативно-прикладного мистецтва та методом 

копіювання з поступовим ускладненням. В освітньому процесі студентів 

відбувається збагачення ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх фахівців, 

глибоке усвідомлення сутності обраної професії, збагачення професійними 

знаннями, розвинення професійних здібностей та вмінь застосовувати набуті 

знання в різноманітних видах професійної діяльності [73, с. 28]. Ми 

вважаємо, що на навчально-пошуковому етапі в майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва виявляються в умінні формулювати 

мету власної професійно спрямованої діяльності, проєктувати бажаний 

результат, будувати систему й послідовність дій щодо самостійного 

включення в активну пізнавальну діяльність, у креативний пошук. 

Третій етап – креативно-продуктивний – проявляється в пошуково-

перетворювальній активності та реалізується в подоланні стереотипу 

поведінкового акту, а також у порушенні одноманітності у взаєминах з 

дійсністю. На цьому етапі формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва відбувається через систему 

комплексного навчання з копіювання, яке передбачає перемальовування 

творів декоративно-прикладного мистецтва, розв’язання навчальних 

ситуацій-кейсів, виконання дослідницьких проєктів, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій для їх розробки, системи 

навчально-креативних завдань, технологій портфоліо, тобто створення 

власного портфоліо як професіонала-початківця, що сприятимете навчально-
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креативній активності майбутнього фахівця й формуванню власного 

художнього стилю.  

Останній етап, четвертий, – це етап індивідуально-креативний, який 

характеризується практичною реалізацією професійного становлення 

майбутнього фахівця декоративно-прикладного мистецтва, формування 

вмінь здійснювати необхідну корекцію на основі самоаналізу професійної 

діяльності; систематизацію поглядів і установок щодо власного професійного 

шляху; знаходження свого індивідуального стилю.  

На думку науковців (Н. Гоцуляк, Н. Славіна, С. Ренке), креативність як 

свідоме прагнення до розвитку своєї діяльності, як самоподолання, тобто 

розвиток своїх можливостей і відмова від сформованих способів та прийомів 

діяльності, повинна стати свідомою особистісною установкою, професійним 

етичним принципом митця [60, с. 161]. Вірогідно, фахівець декоративно-

прикладного мистецтва – це завжди творець самого себе: створюючи 

продукти мистецтва для інших, він повинен творити самого себе. Якщо 

фахівець декоративно-прикладного мистецтва не розвивається у власній 

професійній діяльності, він перестає бути професіоналом. На цьому етапі 

відбувається набуття особистісного досвіду майбутніми фахівцями. Тому під 

час навчання майбутнім фахівцям надається можливість виявити 

самостійність, ініціативність, активно використовуючи індивідуально-

креативний підхід. Цей етап характеризується цілеспрямованістю й 

самостійністю виконання робіт; адекватною самооцінкою й знаходженням 

ефективних шляхів корекції результатів власної діяльності; розвитком 

здатності креативного вирішення професійних завдань; активною участю у 

виставках, конкурсах, проєктах.  

У контексті нашої науково-дослідної роботи необхідно, з одного боку, 

схарактеризувати етапи формування креативної компетентності майбутнього 

фахівця, а з іншого – визначити характерні риси креативності майбутнього 

фахівця декоративно-прикладного мистецтва. Тому приступимо до 

визначення особистісних якостей майбутніх фахівців декоративно-
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прикладного мистецтва відповідно до етапів формування в них креативної 

компетентності.  

На першому етапі, інтуїтивно-початковому, майбутні фахівці 

декоративно-прикладного мистецтва повинні демонструвати відкритість, 

сміливість у рішеннях, швидкість і гнучкість мислення, прагнення до 

пізнання нового, винаходів, креативного рішення. Інтуїція є необхідним, 

внутрішньо зумовленим природою творчості моментом виходу за межі 

стереотипів, що склалися, зокрема, логічних програм пошуку вирішення 

завдання [171, с. 108]. Цілком погоджуємося з необхідністю наявності 

інтуїції в майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва як 

потужного мотиваційного аспекту щодо самостійності прийняття 

нестандартних рішень і розвитку уявлення, образного мислення.  

У контексті професійної підготовки майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва ключовим моментом є механізм включення інтуїції, 

що ґрунтується на гармонії художнього образу. На цьому етапі відбувається 

перетворення вже наявних зразків відповідно до задумів майбутніх фахівців, 

що здійснюються під контролем почуття гармонії, які зазвичай зберігаються 

в пам’яті (думки, почуття, продукти роботи уяви). Цей механізм притягує до 

себе інформацію та енергію до тих пір, доки вони не почнуть набувати 

критичної ваги. У результаті цього вони перетворюються на новий образ у 

декоративно-прикладному мистецтві.  

На навчально-пошуковому етапі майбутні фахівці декоративно-

прикладного мистецтва відрізняються від інтуїтивно-початкового етапу 

бажанням до отримання нових знань, здатністю до генерування ідей, 

несподіваних рішень, відчуття витонченості ідеї; демонстрування пошуково-

перетворювального стилю мислення, розвиненістю уявлення, самостійністю 

прийняття рішень. 

На наступному – креативно-продуктивному – етапі майбутні фахівці 

відрізняються від інших етапів формування креативної компетентності 

наявністю в них підвищення професійної компетентності, розвитком 



 96 

відповідних умінь та навичок до професійної діяльності, прагнення до 

збагачення власного декоративно-прикладного досвіду. 

Спираючись на закони загального емоційного знаку й емоційної 

реальності уяви, як зазначає Н. Сегеда, сам процес людської діяльності 

викликає в особистості певні емоції, але, з іншого боку, емоційні стани 

індивіда впливають на його діяльність [171 с. 109]. Звідси, на креативно-

продуктивному етапі майбутні фахівці декоративно-прикладного мистецтва 

не тільки обумовлюють діяльність емоційно, але й самі зумовлюються нею. 

Характер емоцій, їхні основні властивості й побудова емоційних процесів 

певною мірою залежать від продуктивної діяльності, тому емоції суттєво 

впливають на процес діяльності. Як форма прояву потреб особистості 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва емоції постають у 

якості внутрішніх спонукань до креативної діяльності, які висловлюються в 

почуттях, зумовлені певним ставленням майбутнього фахівця до 

навколишнього світу. На цьому етапі відбувається взаємозворотний зв’язок 

між креативною діяльністю та емоціями майбутніх фахівців, активізуючи при 

цьому їхні кардинальні креативні якості.  

Індивідуально-креативний етап характеризується професійним 

становленням майбутнього фахівця декоративно-прикладного мистецтва, 

формуванням вмінь здійснювати необхідну корекцію на основі самоаналізу 

професійної діяльності; систематизацію поглядів і установок щодо власного 

професійного шляху; знаходження свого індивідуального стилю у майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Формування особистісних 

якостей майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва відповідно 

до етапів формування в них креативної компетентності наочно представлено 

в таблиці 1.2.   
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Таблиця 1.2 

Етапи формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва  

Етапи 

формування 

креативної 

компетентності 

Особистісні якості майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва 

інтуїтивно-

початковий 

відкритість, сміливість у рішеннях, швидкість і гнучкість 

мислення, прагнення до пізнання нового, винаходів, 

креативного рішення  

навчально-

пошуковий 

отримання нових знань, здатність до генерування ідей, 

несподіваних рішень, відчуття витонченості ідеї; 

демонстрування пошуково-перетворювального стилю 

мислення, розвиненість уявлення, самостійність 

прийняття рішень 

креативно-

продуктивний 

підвищення професійної компетентності, розвиток 

відповідних умінь та навичок до професійної діяльності, 

прагнення до збагачення власного декоративно-

прикладного досвіду 

індивідуально-

креативний 

самостійне формування знань, самостійне вирішення 

навчально-професійних проблем; уміння розробляти й 

проєктувати власну професійно спрямовану діяльність, 

власний індивідуально-креативний стиль 
 

У якості третьої умови формування креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва нами було 

запропоновано створення індивідуально-креативного середовища як 

засобу формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва.   

Влучне зауваження зробила українська дослідниця С. Войцехівська, 

яка вважає, що ключовою проблемою формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців є створення творчо-креативної 

атмосфери, яка сприятиме активному залученню до процесу навчання [46, 

с. 49]. Науковиця акцентує увагу на тому, що треба дозволити студентам 

вільно розмірковувати й робити припущення, використовувати кросворди та 

ребуси, загадки та навчально-пізнавальні ігри, оскільки тільки в атмосфері 

довіри та взаємодопомоги можна зробити відкриття на основі власної 
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креативності, що сприяє вихованню креативно спрямованої особистості 

майбутнього фахівця, підготовленого до майбутнього творчого процесу в 

професійній діяльності.  

Креативне сприятливе середовище забезпечується певними засобами 

впливу, насамперед креативними професійно орієнтованими педагогічними 

вміннями й професійними характеристиками [187, с. 133]. Вірогідно, що 

креативні викладачі очікують від студентів високі навчальні й розвивальні 

досягнення, визначаючи при цьому відповідність цілей для них через певні 

форми диференціації, що означає очікування різних результатів від студентів 

з різними здібностями. 

Цілком погоджуємося з думкою вітчизняного китайського дослідника 

Цзя Яочен, який у своєму науковому дослідженні доводить той факт, що 

необхідними передумовами для розвитку творчого потенціалу майбутніх 

фахівців з графічного дизайну є емоційно-почуттєве ставлення до явищ 

навколишньої дійсності в сприйманні світу, особиста значущість художньої 

творчості (мотивація), наявність розвинутого художнього бачення, образної 

пам’яті, творчого мислення, естетичного почуття, здатність до емпатії [200, 

с. 43]. З позиції нашого наукового дослідження, ми вважаємо, що для 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва вкрай необхідно створення креативного середовища, 

яке б сприяло виникненню певного емоційно-почуттєвого ставлення 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва до явищ 

навколишньої дійсності в сприйманні світу, зокрема мотивація, наявність 

розвинутого художнього бачення, образної пам’яті, креативного мислення, 

естетичного почуття. 

Аналіз останніх праць дослідників психолого-педагогічних розвідок, 

що характеризують сучасний навчальний процес у вищих освітніх закладах, 

засвідчує про суперечливість думок науковців стосовно впливу освітнього 

середовища на розвиток креативних здібностей здобувачів вищої освіти. У 

зв’язку з цим постає питання про співвідношення понять «середовище», 
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«освітнє середовище», «освітнє креативне середовище» та визначення 

специфіки створення креативного середовища з використанням 

мультимедійних технологій як засобу формування креативної компетентності 

в закладах вищої освіти.  

Як уважає В. Ясвін, освітнє середовище становить систему впливів та 

умов щодо формування особистості за певними зразками та створює 

можливості для її розвитку, які містяться в соціальному та просторово-

предметному середовищі [212, с. 76]. Отже, освітнє середовище повинно 

сприяти організації певного комплексу можливостей, які впливають на 

саморозвиток особистості.  

Аналогічної думки дотримується В. Панов, який розуміє освітнє 

середовище також як систему педагогічних і психологічних умов та впливів, 

які створюють можливості і для розкриття інтересів і здібностей, які ще не 

проявились, і для розвитку здібностей, які вже проявились, та особистості 

тих, хто навчається, відповідно до притаманних кожному індивіду природних 

задатків та вимог вікової соціалізації [149, с. 277].  

У контексті нашого наукового дослідження важливо ототожнити 

поняття «освітній простір» та «освітнє середовище». Одним з перших 

запропонував чітке розмежування І. Шендрик, який розкрив ключові 

відмінності зазначених понять: по-перше, середовище характеризується 

статичністю, на відміну від простору, який характеризується динамічністю, 

оскільки саме простір відображає елементи складної системи зав’язків 

закладу освіти; по-друге, середовище – це наявність умов, а простір є 

результатом конструктивної діяльності [207, с. 112]. 

Утім, інші науковці акцентують увагу на особистості в освітньому 

середовищі, оскільки зазначає, що освітнє середовище не є однозначним і 

наперед заданим, середовище починається там, де відбувається зустріч того, 

що будується, і того, що вже є, коли починається проєктування і 

прогнозування в контексті спільної діяльності; тоді в контексті освітніх 

діяльностей починають вибудовуватися зв’язки й відносини [187, с. 160]. 
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Вітчизняна науковиця О. Єжова зробила порівняльний аналіз понять 

«середовище» і «простір», що дало їй підстави зробити висновок про те, що 

ці поняття не є тотожними. Учена вважає, що ключовим є те, що середовище 

обов’язково передбачає людину, у ньому відбувається взаємовплив та 

взаємодія оточення і людини, а простір не передбачає обов’язкового 

включення людини до нього [80, с. 466]. Отже, відповідно до цього 

твердження припустимо, що в межах освітнього простору можуть 

знаходитися від одного до кількох освітніх середовищ.  

На основі аналізу різних думок науковців щодо поняття «освітнє 

середовище» його можна визначити як систему умов існування, формування 

й діяльності особистості в процесі засвоєння нею певної системи наукових 

знань, практичних умінь і навичок. Утім, освітній простір розуміємо як 

сукупність зовнішніх об’єктів, педагогічну реальність, у якій відбувається 

процес і спостерігається результат засвоєння особистістю певної системи 

наукових знань, практичних умінь і навичок [Там само, с. 465]. 

На думку Г. Цвєткової, креативно-розвивальне освітнє середовище 

університету можна представити як сукупність спеціально організованих 

психолого-педагогічних умов, у результаті яких відбувається саморозвиток 

особистості викладача, удосконалення його професійно-педагогічної 

майстерності, розширення світосприйняття, світогляду [199, с. 86]. Авторка 

також акцентує увагу на саморозвитку й самовдосконаленні особистості в 

межах креативно-розвивального освітнього середовища.  

Узагальнюючи досвід дослідників цієї тематики, М. Братко робить 

висновки щодо визначення поняття «освітнє середовище вищого навчального 

закладу» і пропонує визначення в такому трактуванні – це комплекс умов-

можливостей та ресурсів (матеріальних, фінансових, особистісних, 

технологічних, організаційних, репутаційних) для освіти особистості, що 

склались цілеспрямовано в установі, яка виконує освітні функції щодо 

надання вищої фахової освіти, забезпечує можливості для 

загальнокультурного та особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу 
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[30, с. 71]. Науковець акцентує увагу на якості освітнього середовища, яке 

визначається його здатністю забезпечувати всім суб’єктам освітнього 

процесу можливості для задоволення освітніх потреб, особистісного 

розвитку, саморозвитку майбутніх фахівців, зокрема декоративно-

прикладного мистецтва.  

Ключове зауваження для нашого дослідження зробила О. Ярошинська, 

яка переконує, що процес взаємодії особистості й середовища має 

двосторонній характер, оскільки середовище через свої структурні елементи 

впливає на формування особистості, а особистість, своєю чергою, вступаючи 

у взаємодію з різними елементами, предметами і явищами, створює це 

середовище, надаючи йому певної соціальної якості [211, с. 53]. Спираючись 

на це твердження, погоджуємося, що основними характеристиками 

середовища є множинність, багатовимірність, цілісність, матеріально-

процесуальна природа, зумовленість, суб’єктивність і конфігуративність 

(наявність мінливих кордонів). 

У структурному плані освітнє середовище закладу вищої освіти, як 

зазначає М. Братко, має забезпечувати професійну підготовку майбутніх 

фахівців у поєднанні з особистісним розвитком, сприяти задоволенню потреб 

особистості в саморозвитку, самовдосконаленні, самореалізації, створювати 

підґрунтя для формування ціннісних орієнтирів та мотивів діяльності [30, 

с. 71]. Ми частково погоджуємося, що освітнє середовище сприяє 

саморозвитку особистості майбутніх фахівців, утім уважаємо, що саме 

креативне освітнє середовище сприятиме формуванню саме креативної 

компетентності майбутніх фахівців.   

Аналогічної думки дотримується О. Ліннік, яка зазначає, що освітньо-

професійне середовище ЗВО – багаторівнева, педагогічно організована 

система умов та можливостей ЗВО, які забезпечують взаємодію суб’єктів 

освітнього процесу, спрямовану на створення культурно-ціннісного 

контексту становлення суб’єкта професійної діяльності [126].  
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Креативне освітнє середовище – явище багатоаспектне, його створення 

в процесі професійної підготовки передбачає поєднання фізичної, 

психологічної, віртуальної та біологічної сфер [185, с. 262]. Існує дещо інша 

думка, що креативне освітнє середовище є особливою формою взаємодії 

професіоналів і майбутніх фахівців. Отже, вона сприймає поняття «креативне 

середовище» з позиції внутрішньоуніверситетського феномену, у межах 

якого, з одного боку, розробляються нові смисли освіти, апробовуються 

освітні технології в процесі взаємодії суб’єктів освітнього процесу, а з 

іншого – креативне середовище сприяє особистісному й професійному 

зростанню її суб’єктів, зокрема, майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва.   

Учені наводять різні визначення поняття «креативне середовище 

закладу вищої освіти», вони визначають креативне середовище: 1) як 

середовище, у якому внутрішній простір особистості викладача, його рівень 

інтелектуальної активності відповідає соціальному замовленню суспільства, і 

при цьому формується творчий стиль поведінки; 2) як соціальне середовище, 

що ґрунтується на співробітництві та повазі до інтелектуально-творчої 

діяльності викладачів; 3) як науково-виробниче середовище – сукупність 

тенденцій та проблем розвитку науково-виробничого сектора, 

представленого у вигляді актуальних завдань; 4) як соціально-економічне 

середовище – зовнішнє сприйняття діяльності викладача, що забезпечує 

актуалізацію творчої та інноваційної діяльності в умовах мінімуму ресурсів і 

невизначеності.  

У контексті створення педагогічно-креативного середовища у вищій 

школі О. Дунаєва вважає, що педагогічно-креативне середовище є штучним 

шляхом створена спеціальна атмосфера процесу професійної підготовки 

майбутніх фахівців на засадах рівності, вільності, з метою ініціювання та 

підтримки активного пошукового процесу, розвитку самостійності 

особистості, формування педагогічної креативності [76, с. 15].  
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Значущим для нашого наукового дослідження є погляд І. Особова, який 

запропонував дві групи педагогічних умов, що сприяють розвитку 

креативності в студентів, а саме: суб’єктивні та об’єктивні умови [146]. До 

суб’єктивних умов належать: 1) генетичні передумови (тип вищої нервової 

діяльності; акцентуація характеру; особливості розумових процесів, задатки); 

2) загальну культуру, ерудицію студентів, інформаційну грамотність, 

предметно-інформаційну збагаченість, наявність зразків креативної 

поведінки та її результатів; 3) актуальний рівень сформованості внутрішньої 

мотивації до творчості. 

Суб’єктивні умови впливають на специфіку вибіркової освітньої 

програми, тобто можливість включення додаткової вибіркової дисципліни в 

навчальний план; необхідність роботи студентів у групі або необхідність 

використання індивідуального підходу; швидкість освоєння прийомів 

креативної діяльності та час, необхідний для розкриття потенціалу 

креативності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва; 

мотиваційні стимули й можливі реакції їх відторгнення або прийняття тощо. 

Об’єктивні умови були згруповані автором як керовані й некеровані. 

Отже, некеровані або керовані опосередковано становлять чинники 

соціального середовища: сімейно-родинні взаємини; соціально-політичні 

події у світі; засоби масової інформації; особливості мікрорайону 

проживання студента; вплив кола спілкування; керовані (освітнє середовище 

ЗВО, що характеризується багатоваріантністю і нерегламентованістю) [146]. 

Освітнє середовище закладів вищої освіти є відкритою системою, що має 

певні компоненти, які, безперечно, впливають на освітній процес, зокрема, 

специфіка аудиторного й позааудиторного навчального навантаження 

студентів; педагогічний колектив; іміджеві характеристики ЗВО; спеціально 

організована зовнішня ситуативна мотивація творчості майбутніх фахівців. У 

межах нашого дослідження вважаємо вагомим чинником створення ситуацій 

у межах освітнього процесу є спеціально організовані зовнішні ситуації щодо 
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мотивації креативності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Аналогічного погляду дотримується В. Павленко, уважаючи 

зовнішніми умовами – це створення креативного освітнього середовища для 

освітньої діяльності; системне використання інтерактивних, пошукових і 

дослідницьких методів навчання; розвиток самостійності в процесі 

виконання креативної діяльності; наслідування креативної діяльності 

викладача-педагога; соціальне оточення [147, с. 154]. На думку науковця, 

створення креативного освітнього середовища передбачає: повагу до 

почуттів та емоцій іншої людини й надання можливості креативного 

розвитку. Результатом створення креативного освітнього середовища є 

розвиток особистісних якостей, необхідних для творчої діяльності. Імовірно, 

що ключовою умовою розвитку креативності в освітньому процесі є розвиток 

самостійності, оскільки творча діяльність передбачає самостійне створення 

нових, оригінальних продуктів. 

Продовжуючи обґрунтування третьої педагогічної умови формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва, ми умовно поділимо креативність на творчий потенціал і творчу 

активність як реалізацію творчого потенціалу. Емоційна сфера творчого 

потенціалу містить здатність одержувати позитивні емоції і від результатів, і 

від самого процесу творчості. Інтелектуальна сфера творчого потенціалу – це 

панівний художньо-образний тип мислення; велика швидкість розумових 

операцій; оригінальність та гнучкість мислення, здатність до творчої уяви, 

комбінування; здібність до виявлення й постановки проблем; здатність вести 

творчий відбір і надавати адекватну оцінку; здатність задіяти всі функції 

мислення – свідому й несвідому, вербальну й невербальну, організовувати 

стратегію творчого пошуку; здатність творчої уяви до аналогії типізації і 

схематизації; здібність до аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, 

узагальнення, систематизації, класифікації, категоризації для вирішення 

декоративно-прикладних завдань [187, с. 267]. Безперечно, здатність 
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майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва одержувати 

позитивні емоції від результатів і від самого процесу творчості; здатність 

зберігати позитивний емоційний фон незалежно від результатів діяльності і 

певною мірою від її тривалості залежатиме значною мірою від якості 

створення креативного середовища викладачем у межах освітнього процесу 

ЗВО, тому нами було обрано створення креативного середовища як засобу 

формування креативної компетентності в закладах вищої освіти. 

На думку Г. Чередніченко, створення креативного середовища 

забезпечується співпрацею педагога і студента, діалогічними формами 

роботи, використанням завдань, що передбачають творчу активність 

студентів [201]. Ми повністю погоджуємося з дослідницею щодо певних 

ознак має педагогічної діяльності, яка спрямована на створення креативного 

середовища в освітньому процесі, а саме: позитивна емоційна насиченість; 

співтворчість і співпраця викладача і студента; відсутність регламентованої 

творчої активності; образно-творча насиченість; образно-інформаційне 

збагачення; поважне ставлення викладача до нестандартних і нешаблонних 

запитань студента; уважне ставлення педагога до нових ідей студентів; 

надання студентам більшої самостійності, ніж це передбачено освітньою 

програмою; створення вільної невимушеної атмосфери й освітнього 

оточення; визнання пріоритету цінностей особистості; постійний 

інформаційний обмін.  

 

 

Висновки до розділу 1  

Здійснений науково-теоретичний аналіз в першому розділі дисертації 

теоретичних засад формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва дозволяє зробити висновки 

узагальнювального характеру.  

По-перше, дослідження науково-педагогічної літератури дозволяє 

стверджувати, що роз’язання проблеми формування креативної 
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компетентності потребує вирішення в галузі професійної підготовки 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. З’ясовано, що 

численні дослідження зазначеної проблеми не вирішують проблему 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва, оскільки вона розроблена недостатньо повно і не 

знайшла достатнього висвітлення в сучасних наукових студіях. 

По-друге, на основі науково-педагогічної літератури, присвяченої 

вивченню різноманітних поглядів науковців щодо визначення поняття 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва, нами було запропоновано власне трактування цього поняття. 

Креативна компетентність майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва – це інтегративна якість особистості, яка обумовлює професійний 

саморозвиток та готовність майбутнього фахівця декоративно-прикладного 

мистецтва до самостійної організації власної креативної діяльності на основі 

здобутих знань, умінь, навичок та особистісного досвіду. 

По-третє, дослідження проблеми з позиції низки методологічних 

підходів, зокрема компетентнісного, системного, діяльнісного та 

індивідуально-креативного, дозволило встановити, що до структури 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва входять такі компоненти, як ціннісно-мотиваційний, професійно-

когнітивний, креативно-діяльнісний та рефлексивний. 

По-четверте, вдосконалення професійної підготовки майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва ми вбачаємо в теоретичному 

обґрунтуванні, розробці та практичній реалізації в освітньому процесі трьох 

педагогічних умов. В основі розробки педагогічних умов було висвітлення 

структури креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва. 

По-п’яте, першу педагогічну умову ми визначаємо як формування 

особистісно спрямованої мотивації майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва на оволодіння креативною компетентністю та 
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вважаємо, що це особлива підготовленість до професійної діяльності, 

високий рівень мотивації, коли професійна діяльність фахівців декоративно-

прикладного мистецтва відповідає потребам українського суспільства. Стійка 

позитивна мотивація до професійної діяльності в якості професіонала в галузі 

художньої освіти, скульптора, художника, модельєра, колориста, асистента 

художника-реставратора, художника-оформлювача театралізованих вистав, 

художника-виконавця, художника-живописця прикріплюється розумінням 

високої суспільної значущості.  

Доцільним мотивом щодо формування особистісно спрямованої 

мотивації в майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, що 

уможливить особистісне прагнення майбутніх фахівців до пізнання процесів 

і явищ у декоративно-прикладному мистецтві, є творче самовираження, 

інтерес майбутніх фахівців до творчої самореалізації в галузі декоративно-

прикладного мистецтва; прагнення до самовдосконалення майстерності і 

новаторства; задоволення від самооцінки в професійній придатності в 

процесі кар’єрного зростання. Майбутні фахівці декоративно-прикладного 

мистецтва, які мають справжню особистісно спрямовану мотивацію, зможуть 

займатися улюбленою креативно спрямованою справою, тобто їхні 

професійні мотиви не будуть пов’язані із змістом педагогічної праці, вони 

відчуватимуть більше задоволення від духовних потреб особистості 

майбутнього фахівця декоративно-прикладного мистецтва, і саме з цим буде 

пов’язана їхня задоволеність власним професійним вибором.   

По-шосте, друга педагогічна умова в контексті професійної підготовки 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва визначена як 

дотримання етапності й послідовності в процесі формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в 

закладах вищої освіти. У змісті підготовки майбутніх фахівців нами було 

запропоновано власну стратегію поетапного формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва; 

виокремлено чотири основні етапи: інтуїтивно-початковий, навчально-
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пошуковий, креативно-продуктивний, індивідуально-креативний. Перший 

етап, інтуїтивно-початковий, характеризується наявністю в майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва таких особистісних якостей, як 

відкритість, сміливість у рішеннях, швидкість і гнучкість мислення, 

прагнення до креативного перетворення вже наявних моделей і зразків 

відповідно до задумів майбутніх фахівців, що здійснюються під контролем 

почуття гармонії та інтуїції. Другий етап характеризується наявністю в 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва здатності до 

генерування ідей, нестандартних рішень, відчуття витонченості ідеї, 

пошуково-перетворювального стилю мислення, розвиненістю уявлення, 

самостійністю прийняття рішень. Креативно-продуктивний етап 

характеризується наявністю в майбутніх фахівців підвищення професійної 

компетентності, відповідних умінь та навичок до професійної діяльності, 

прагнення до збагачення власного декоративно-прикладного досвіду. 

Індивідуально-креативний етап характеризується наявністю у фахівців 

самостійного формування знань, розв’язання навчально-професійних 

проблем, власного індивідуально-креативного стилю.  

По-сьоме, третя педагогічна умова нами було теоретично обґрунтовано 

як створення креативного середовища як засобу формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

Ключовий акцент здійснено на характеристиці та специфіці організації 

створення креативного середовища, яке сприяє активізації емоційної сфери, 

креативного потенціалу майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва, допомагає формуванню в них художньо-образного типу 

мислення, здатності організовувати стратегію творчого пошуку. Результатом 

створення креативного освітнього середовища є розвиток особистісних 

якостей майбутніх фахівців, необхідних для творчої діяльності. Ключовою 

умовою розвитку креативності в освітньому процесі є розвиток 

самостійності, оскільки творча діяльність передбачає самостійне створення 

нових, оригінальних продуктів. 
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У підрозділі докладно викладено розробку трьох педагогічних умов 

щодо формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва, що уможливило теоретично їх 

обґрунтувати з науково-педагогічного погляду та запропонувати в 

наступному розділі дисертаційної праці здійснити на практиці впровадження 

зазначених педагогічних умов у процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва.  
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 

 

2.1. Діагностика рівнів сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в закладах 

вищої освіти 

 

Вивчення наукових положень щодо сутності, змісту й структури 

ключового поняття нашого наукового дослідження стосовно креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, 

визначення ступеня розробленості проблеми формування зазначеної 

компетентності, а також теоретично обґрунтованих педагогічних умов 

дозволило нам розпочати розв’язування наступного завдання нашого 

дослідження, а саме: проведення педагогічної діагностики реального рівня 

сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в закладах вищої освіти. 

Сформульована на початку нашого наукового дослідження гіпотеза 

ґрунтується на припущенні про те, що формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в 

закладах вищої освіти буде ефективним за таких педагогічних умов: 

1) формування особистісно спрямованої мотивації в майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва на оволодіння креативною 

компетентністю;  

2) дотримання етапності й послідовності в процесі формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва в закладах вищої освіти; 
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3) створення креативного середовища з використанням 

мультимедійних технологій як засобу формування креативної компетентності 

в закладах вищої освіти; 

Отже, метою дослідної роботи вважаємо всебічну, комплексну 

перевірку ефективності теоретично обґрунтованого в першому розділі 

нашого наукового дослідження комплексу педагогічних умов формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва в закладах вищої освіти. 

Перш ніж перейти безпосередньо до основного завдання дисертаційної 

праці – практичного визначення реального рівня сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в 

закладах вищої освіти, нам необхідно розробити критерії та показники, на 

основі яких будемо визначати рівень сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

Поняття «критерій» (переклад з грецької мови означає засіб судження, 

переконання, мірило) – це мірило для визначення оцінки предмета чи явища; 

ознака, взята за основу класифікацій або підстава для оцінки чогось [55, 

с. 107 ‒ 109]. Вірогідно, що в загальнонауковому розумінні критерій є 

важливою й визначальною ознакою, яка характеризує якісні аспекти явища, 

його сутність, а показник становить кількісну характеристику явищ, які 

дають змогу зробити висновок про їхній стан у динаміці. 

Ми цілком погоджуємося з висновками Р. Чубук, що критерій – це 

набір ознак та властивостей явища, об’єкта, предмета, які дають змогу судити 

про його стан, рівень розвитку та функціювання. Поняття критерію і 

показника тісно взаємопов’язані: науково обґрунтований вибір критерію 

значною мірою зумовлює правильний вибір системи показників, а якість 

показника залежить від того, наскільки він повно і об’єктивно характеризує 

прийнятий критерій [202, с. 254]. Зрозуміло, що поняття «критерій» за 

сутністю ширше, ніж показник, він може вміщувати кілька показників для 
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проведення більш якісного дослідження, тобто за одним критерієм може бути 

певна сукупність показників. 

Для того, щоб визначити, які характеристики повинні мати критерії і як 

правильно обрати потрібні критерії та показники, вітчизняні науковці 

В. Сидоренко та А. Малихін зауважили, що не вci ознаки слід класифікувати 

як критерії, лише тi, що відповідають певним вимогам, тобто вони повинні 

задовольняти таким вимогам: по-перше, критерії повинні бути об’єктивними, 

тобто відображати ознаки, що властиві досліджуваному предмету, незалежно 

від волі й свідомості суб’єкта; по-друге, потрібно, щоб критерії містили й 

відображали суттєвості ознаки предмета; по-третє, ознаки повинні постійно 

характеризувати певний предмет або явище завдяки суттєвості; по-четверте, 

характерною ознакою критерію є його повторюваність [179, с. 179]. Така 

характеристика критеріїв, безумовно, допоможе нам у дослідженні 

правильно визначити суттєві критерії та показники щодо формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва в закладах вищої освіти. 

З позиції образотворчого мистецтва О. Семенова зауважує, що логіка 

репрезентації цілісного конструкту (структурні компоненти, критерії, 

показники) повинна відображати, що майбутній фахівець повинен виявляти 

бажання творити; бути здатним сприймати прекрасне, цінувати його, 

формувати власний погляд щодо істинності краси довкілля і мистецтва, знати 

його видову специфіку, зокрема, засоби художньо-образного формотворення, 

майстерно використовувати їх при створенні оригінальних, об’єктивно-

ціннісних композицій та адекватно самооцінювати результати власної 

творчості для подальшої самореалізації [175, с. 173]. Саме креативна 

компетентність сприяє формуванню творчості й формуванню 

індивідуального стилю майбутніх фахівців.   

Спираючись на сказане вище і враховуючи, що основою формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва є цілісний педагогічний процес, від ефективності якого 
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залежатиме ефективність фахової підготовки загалом, відповідно до 

структурних компонентів креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва ми виділили такі критерії оцінки 

сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, 

рефлексивний.  

Отже, нами було виокремлено критерії, наявність яких визначалася за 

допомогою показників з метою схарактеризувати рівні сформованості 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва (див. табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Критерії, показники сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва  

Компонент Критерій Показники 

ціннісно-

мотиваційний  

мотиваційний  усвідомлення прагнень, потреб і мотивів, 

креативних намірів, відбитих у змісті 

ціннісно-мотиваційного компонента 

креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва:  

– прагнення до професійного вдосконалення;  

– наявність інтуїції щодо креативної 

діяльності; 

– креативна спрямованість на досягнення 

мети в галузі декоративно-прикладного 

мистецтва 

професійно-

когнітивний 

когнітивний синтез і повнота знань, представлених у 

змісті професійно-когнітивного компонента 

креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва: 

– наявність базових теоретичних знань у 

галузі декоративно-прикладного мистецтва; 

– уміння розвивати креативні навички; 

– здатність самостійно організувати власну 

креативну діяльність 

креативно-

діяльнісний 

діяльнісний 

 

наявність системи професійних знань і вмінь 

для здійснення успішної креативної 
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діяльності, відображених у змісті креативно-

діяльнісного компонента: 

– формування власного креативно-

індивідуального стилю; 

– наявність умінь та навичок прогнозування; 

– уміння приймати нестандартні креативні 

рішення 

особистісно-

рефлексивний 

рефлексивний сформованість особистісних характеристик, 

професійно важливих якостей і здатність до 

рефлексії, конкретизовані в змісті 

особистісно-рефлексивного компонента 

креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва: 

– уміння самоаналізу результатів власної 

практичної діяльності; 

– переосмислення власної креативної 

діяльності; 

– креативний підхід у самостійній 

практичній діяльності 

 

За сукупністю критеріїв та показників визначено три рівні 

сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва з позицій системного й компетентнісного підходів, 

що характеризують процес формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва як розвиток, зміну якісно 

своєрідних етапів формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва: низький, середній, високий. 

Низький рівень сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва характеризувався наявністю 

лише деяких сформованих ознак креативної компетентності; відсутністю 

прагнення до професійного вдосконалення, стійких ціннісних установок, 

креативних настанов; низькою потребою в особистісній ініціативі; низьким 

рівнем сприйняття нововведень.  

На цьому рівні майбутні фахівці декоративно-прикладного мистецтва 

володіли теоретичними знаннями з декоративно-прикладного мистецтва, 

низьким рівнем пізнавальної та креативної активності; неадекватністю 
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самооцінки рівня власної креативної компетентності, що відображається на 

рівні декоративно-прикладної мистецької рефлексії. Майбутні фахівці з 

низьким рівнем креативної компетентності вимагають найбільше уваги в 

процесі педагогічної діяльності, оскільки робота з ними базується на 

поступовому, поетапному впливі на окремі компоненти креативної 

компетентності: поступово від формування мотивації та професійно 

важливих рис особистості до оволодіння професійними знаннями й уміннями 

в галузі декоративно-прикладного мистецтва та їх адекватної самооцінки. 

Середній рівень є базовим у формуванні креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Характеризується 

наявністю мотивації до професійної діяльності, потреб у досягненні 

професійного зростання й самовдосканалення; наявністю настанови на 

креативну діяльність. На цьому рівні в майбутніх фахівців недостатня 

креативна спрямованість на досягнення мети в галузі декоративно-

прикладного мистецтва, оскільки відбувається пошук і формування 

індивідуального стилю креативної діяльності; готовність до професійного 

виконання теоретичних та практичних завдань. Середній рівень 

характеризується формуванням професійних ціннісних орієнтацій, у 

свідомості майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

складається ідеальна модель майбутньої креативної діяльності як головного 

орієнтиру професійного саморозвитку. На середньому рівні формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців відбувається через систему 

копіювально-комплексного навчання, яке передбачає перемальовування 

декоративно-прикладних творів, розв’язання навчальних креативно 

спрямованих ситуацій, виконання інформаційних та дослідницьких проєктів, 

використання ІКТ для їхньої розробки, технологій портфоліо тощо. На цьому 

рівні майбутні фахівці декоративно-прикладного мистецтва вміють 

використовувати навчально-методичні, інформаційно-освітні ресурси в 

креативно-професійній діяльності з цілковитим усвідомленням послідовності 

власних дій. 
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Високий рівень сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва характеризується вираженою 

стійкою мотивацією щодо креативної діяльності майбутніх фахівців; 

позитивною креативно-професійною спрямованістю, наполегливістю в 

досягненні мети; наявністю вмінь здійснювати необхідну корекцію на основі 

самоаналізу креативної діяльності; наявність уміння продукувати нові 

креативні ідеї, уміння моделювати творче вирішення проблеми, уміння 

виявляти креативну компетентність у нестандартних професійних ситуаціях; 

визначення власного креативного індивідуального стилю. Під час освітньої 

діяльності майбутнім фахівцям надається можливість виявити самостійність, 

ініціативність, креативний підхід у практичній діяльності, наполегливість у 

змодельованих та реальних ситуаціях.  

Отже, визначивши змістовні характеристики критеріїв, показників та 

рівнів сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва, ми переходимо до безпосередньо 

експериментально-дослідної роботи. Завданням експериментально-дослідної 

роботи було проведення діагностики щодо визначення рівня сформованості 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Експериментально-дослідну роботу було проведено на базі: 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» (м. Старобільськ); Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава); Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

(м. Харків). Загалом було залучено 264 студенти декоративно-прикладного 

мистецтва. 

Експериментально-дослідна робота з формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

тривала з 2018 по 2021 рр. і охоплювала кілька етапів науково-педагогічного 

пошуку.  
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На першому етапі (2018 рр.) – вивчення наукової психолого-

педагогічної літератури з проблеми дослідження; проведення аналізу 

літератури з формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва; визначення мети, об’єкта, предмета та 

загальних положень дослідження. Сформульовано гіпотезу, визначено 

завдання та програму дослідження.  

На другому етапі (2019 рр.) – визначено основні теоретичні підходи 

до проблеми дослідження; теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва. Проведено перший констатувальний етап 

експерименту, у ході якого визначено критерії, показники та рівень 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва; обрано певну методику з визначення початкового та кінцевого 

стану контрольної та експериментальної груп, а також необхідну кількість 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва; обрано тривалість 

експерименту, а також визначено в ході констатувального етапу 

експерименту реальний стан рівня сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва контрольної та 

експериментальної груп на початку формувального етапу експерименту. 

На третьому етапі (2019 – 2021 рр.) – реалізовано формувальний етап 

експерименту, який передбачав безпосередньо проведення експерименту у 

вищих освітніх закладах. При цьому значну увагу приділено перевірці 

вірогідності сформульованої нами гіпотези, яка передбачала розробку 

педагогічних умов, що впливають на рівень сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва.  

Першим кроком констатувального етапу експериментального 

дослідження було виявлення вихідного рівня сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в 

контрольній та експериментальній групах. Для цього було проведено 

комплексне тестування, кількісні та якісні характеристики якого були 
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отримані завдяки анкетуванню, тестуванню, опитуванню й узагальненню 

отриманих результатів.  

Перший мотиваційний критерій за показниками (прагнення до 

професійного вдосконалення; наявність інтуїції на креативну діяльність; 

креативна спрямованість на досягнення мети в галузі декоративно-

прикладного мистецтва) перевірявся за допомогою методики «Оцінка 

потреби в досягненні» (М. Корольчук і В. Крайнюк) (див. додаток А); тесту 

«Наскільки у вас розвинута інтуїція?» (див. додаток Б); методика «Вивчення 

мотиву творчої діяльності» (Е. Телегіна, В. Подвойський) (див. додаток В). 

Таблиця 2.2 

Показники сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за мотиваційним 

критерієм, % на констатувальному етапі експерименту 

 

Методика 

діагностики 

Показники Рівні сформованості % 

низький середній високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Мотиваційний критерій 

методика «Оцінка 

потреби в досягненні» 

(М. Корольчук і 

В. Крайнюк) 

1) прагнення до 

професійного 

вдосконалення  

 

24,0 

 

25,9 

 

41,3 

 

38,3 

 

34,7 

 

35,8 

тест «Наскільки у вас 

розвинута інтуїція?» 

2) наявність 

інтуїції щодо 

креативної 

діяльності 

 

43,4 

 

41,7 

 

39,9 

 

40,3 

 

16,7 

 

18,0 

методика «Вивчення 

мотиву творчої 

діяльності» 

(Е. Телегіна, 

В. Подвойський) 

3) креативна 

спрямованість 

на досягнення 

мети в галузі 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

 

44,8 

 

45,1 

 

36,7 

 

37,0 

 

18,5 

 

17,9 

 

Загальний рівень сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва кожного з критеріїв визначено 

як середнє арифметичне кількісних значень кожного показника певного 
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критерію. Отже, нам удалося визначити в майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва показники креативної компетентності за обраними 

критеріями відповідно до визначених рівнів сформованості: високого, 

середнього, низького. Результати опитування подано у вигляді зведеної 

таблиці 2.2. 

Згідно з результатами, представлених у таблиці 2.2, мотиваційного 

компонента креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва за першим показником (прагнення до професійного 

вдосконалення) стверджуємо, що 24% респондентів КГ демонструють 

низький рівень прагнення до професійного вдосконалення; 41,3% – середній і 

тільки 34,7% – високий. В ЕГ на низькому рівні перебувають 25,9% 

студентів, середньому – 38,3% і 35,8% – на високому рівні прагнення до 

професійного вдосконалення. Більшість учасників КГ (76%) і ЕГ (74,1%) 

засвідчують високий і середній рівні цього показника, ми пояснюємо такий 

високий рівень тим, що тестування проходили здобувачі, які обрали цю 

спеціальність і були мотивовані щодо навчання й самореалізації в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва, тому прагнення до професійного 

вдосконалення в них було зафіксовано на цьому рівні.  

За другим показником мотиваційного компонента (наявність інтуїції 

щодо креативної діяльності) констатуємо, що 43,4% респондентів КГ 

показують низький рівень наявності інтуїції щодо креативної діяльності; 

39,9% – середній і тільки 16,7% – високий. В ЕГ низький рівень мають 41,7% 

студентів, середній – 49,3% і 18,0% – високий рівень прагнення до 

професійного вдосконалення. Більшість здобувачів КГ (83,3%) та ЕГ (91%) 

демонструють середній і низький рівні цього показника, ми пояснюємо такий 

високий рівень тим, що тестування проходили студенти декоративно-

прикладного мистецтва, які обрали цю спеціальність, утім вони не були 

готові до того, що саме інтуїція буде одним з необхідних показників 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва. У більшості майбутніх фахівців спостерігається 
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низька потреба в особистісній ініціативі та низький рівень сприйняття 

нововведень, оскільки саме в цих студентів недостатньо розвинена інтуїція, 

яка сприяє внутрішньому поштовху до нововведень.  

За третім показником мотиваційного компонента креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

(креативна спрямованість на досягнення мети в галузі декоративно-

прикладного мистецтва) констатуємо, що 44,8% учасників КГ засвідчують 

низький рівень щодо креативної спрямованості на досягнення мети; 36,7% – 

середній і тільки 18,5% – високий. В ЕГ низький рівень демонструють 45,1% 

студентів, середній – 37,0% і 17,9% – високий рівень прагнення до 

професійного вдосконалення. Показник креативної спрямованості на 

досягнення мети в галузі декоративно-прикладного мистецтва має невелика 

кількість майбутніх фахівців. Ми пояснюємо такі дані тим, що вони 

перебувають на стадії саморозвитку, що зупинився.  

Узагальнені дані рівнів сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за мотиваційним 

критерієм на констатувальному етапі експерименту подано в таблиці 2.3 та 

рисинку 2.1. 

Таблиця 2.3 

Загальний рівень сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за 

мотиваційним критерієм ціннісно-мотиваційного компонента на 

констатувальному етапі експерименту 

 

Рівні сформованості КГ (%) ЕГ (%) 

Низький  37,4 37,6 

Середній 39,3 38,5 

Високий 23,3 23,9 
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Рис. 2.1. Загальний рівень сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за 

мотиваційним критерієм ціннісно-мотиваційного компонента на 

констатувальному етапі експерименту  

 

Отже, подані дані в узагальненій таблиці 2.3 та на рисунку 2.1 свідчать 

про те, що за мотиваційним критерієм на високому рівні було зафіксовано в 

КГ – 23,3% та ЕГ – 23,9%, що свідчить про незначну кількість студентів, які 

зорієнтовані на успіх у професійній діяльності, тобто прагнення до 

професійного вдосконалення. У цих здобувачів висока мотивація досягнути 

успіху, оскільки спостерігається природна інтуїція щодо креативної 

діяльності; зафіксовано креативну спрямованість на досягнення мети в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва. У цих студентів достатньо сформовані 

цінності професійної самореалізації, вони активно реалізують власні 

креативні здібності. Майбутні фахівці декоративно-прикладного мистецтва 

характеризуються високим рівнем мотивації та прагненням розвиватися й 

саморозвиватися в професійній діяльності.    

На середньому рівні зафіксовано в КГ – 39,3% та ЕГ – 38,5%. Майбутні 

фахівці, які продемонстрували середній рівень, характеризуються наявністю 

мотивації до професійної діяльності, потреб у досягненні професійного 

зростання й самовдосканалення. У них виражена наявність настанови на 

креативну діяльність, проте зафіксовано недостатню креативну 

спрямованість на досягнення мети в галузі декоративно-прикладного 
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мистецтва, оскільки відбувається пошук і формування індивідуального стилю 

креативної діяльності.  

Продовжуючи аналіз діагностики рівнів сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, 

охарактеризуємо отримані дані за другим когнітивним критерієм 

когнітивного компонента креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва з показниками: наявність базових 

теоретичних знань у галузі декоративно-прикладного мистецтва; уміння 

розвивати креативні навички; здатність самостійно організувати власну 

креативну діяльність. Ми використовували спеціальний тест «Діагностика 

творчого потенціалу та креативності» (див. додаток Г). Результати 

опитування представлено нижче в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Показники сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за когнітивним 

критерієм, % на констатувальному етапі експерименту 

 

Методика 

діагностики 

Показники Рівні сформованості % 

низький середній Високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Когнітивний критерій 

тест «Діагностика 

творчого 

потенціалу та 

креативності» 

наявність базових 

теоретичних знань у 

галузі декоративно-

прикладного 

мистецтва 

 

 

54,1 

 

 

50,3 

 

 

28,3 

 

 

31,9 

 

 

17,6 

 

 

17,8 

тест «Діагностика 

творчого 

потенціалу та 

креативності»  

уміння розвивати 

креативні навички 

 

36,8 

 

45,1 

 

28,6 

 

27,9 

 

34,6 

 

27,0 

тест «Діагностика 

творчого 

потенціалу та 

креативності»  

здатність 

самостійно 

організувати власну 

креативну 

діяльність 

 

45,8 

 

43,1 

 

33,8 

 

32,1 

 

20,4 

 

24,8 

 

Згідно з результатами, представленими в таблиці 2.4, когнітивного 

компонента креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
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прикладного мистецтва за першим показником (наявність базових 

теоретичних знань у галузі декоративно-прикладного мистецтва) 

констатуємо, що 54,1% респондентів КГ демонструють низький рівень 

наявності базових теоретичних знань у галузі декоративно-прикладного 

мистецтва, 28,3% – середній і тільки 17,6% – високий. В ЕГ на низькому рівні 

перебувають 50,3% здобувачів, середньому – 31,9% і 17,8% – високому рівні 

наявності базових теоретичних знань у галузі декоративно-прикладного 

мистецтва. Більшість студентів у КГ (82,4%) та ЕГ (82,2%) показують 

низький і середній рівні цього показника. Ми пояснюємо такий низький 

рівень тим, що тестування проходили студенти-початківці з цієї 

спеціальності, які мають ще невисокий рівень наявності базових теоретичних 

знань у галузі декоративно-прикладного мистецтва, тому в них було 

зафіксовано такі дані на цьому рівні.  

За другим показником когнітивного компонента (уміння розвивати 

креативні навички) можна стверджувати, що 36,8% учасників КГ засвідчують 

низький рівень умінь розвивати креативні навички; 28,6% – середній і 34,6% 

– високий. В ЕГ низький рівень демонструють 45,1% респондентів, середній 

– 27,9% і 27,0% – високий рівень умінь розвивати креативні навички. За 

результатом отриманих даних відзначаємо, що рівні (низький, середній і 

високий) майже однакові. Ми це пояснюємо тим, що вміння та навички  

креативності можуть бути набуті не тільки в освітньому процесі, але й поза 

освітнім контекстом, тобто самостійно. Більше того, тестування проходили 

студенти декоративно-прикладного мистецтва, які обрали цю спеціальність, а 

отже, у них є здатності до креативності й творчі здібності. Усі майбутні 

фахівці декоративно-прикладного мистецтва обирають таку професію з 

певним рівнем навичок до креативності.  

За третім показником когнітивного компонента креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

(здатність самостійно організувати власну креативну діяльність) 

констатуємо, що 45,8% здобувачів КГ демонструють низький рівень, 33,8% – 
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середній і 20,4% – високий. В ЕГ низький рівень засвідчено в 43,1% 

студентів, середній – у 32,1% і 24,8% – мають високий рівень здатності до 

самостійної організації власної креативної діяльності. 

Узагальнені дані рівнів сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за когнітивним 

критерієм на констатувальному етапі експерименту подано в таблиці 2.5 та 

рисунку 2.2.  

Таблиця 2.5 

Загальний рівень сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за когнітивним критерієм 

когнітивного компонента на констатувальному етапі експерименту 

 

Рівні сформованості КГ (%) ЕГ (%) 

Низький  45,6 46,2 

Середній 30,2 30,6 

Високий 24,2 23,2 
 

 

Рис. 2.2. Загальний рівень сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за когнітивним 

критерієм професійно-когнітивного компонента на констатувальному 

етапі експерименту 

 

Отже, дані, подані у зведеній таблиці 2.5 та на рисунку 2.2, свідчать 

про те, що за когнітивним критерієм когнітивного компонента на 

констатувальному етапі експерименту на високому рівні було зафіксовано в 

КГ – 24,2% та ЕГ – 23,2%, що свідчить про незначну кількість здобувачів, які 
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підготовлені до професійної діяльності в галузі декоративно-прикладного 

мистецтва. Такі студенти вміють здійснювати необхідну корекцію на основі 

самоаналізу креативної діяльності в декоративно-прикладному мистецтві. 

Вони демонструють наявність теоретичних знать та практичні вміння 

продукувати нові креативні ідеї, уміння моделювати творче вирішення 

проблеми та виявляти креативну компетентність у нестандартних 

професійних ситуаціях.  

На середньому рівні перебувають 30,2% учасників КГ і 30,6% – ЕГ. У 

них відбувається формування креативної діяльності із застосуванням 

навчального матеріалу. Вони застосовують знання на практиці, за зразком 

самостійно здійснюють практичну діяльність, передбачену навчальною 

програмою, використовують теоретичні знання. Знання студентів 

характеризуються практичними цілями освоєння та використання методик 

декоративно-прикладного мистецтва.  

Низький рівень виявили 45,6% здобувачів у КГ та 46,2% – в ЕГ. Це 

свідчить про те, що більшість студентів і КГ, і ЕГ має фрагментарні знання 

при незначному загальному обсязі навчального матеріалу з декоративно-

прикладного мистецтва. Низьким рівнем пізнавальної та креативної 

активності й неадекватністю самооцінки рівня власної креативної 

компетентності відрізняються майбутні фахівці декоративно-прикладного 

мистецтва, що відображається на рівні декоративно-прикладної мистецької 

рефлексії.  

Продовжуючи аналіз діагностики рівнів сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, 

охарактеризуємо отримані дані за третім – діяльнісним – критерієм 

креативно-діяльнісного компонента за показниками: визначення певних 

ознак власного креативно-індивідуального стилю; наявність умінь та навичок 

прогнозування; уміння приймати нестандартні креативні рішення. На 

констатувальному етапі експерименту для визначення рівня креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за 
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діяльнісним критерієм за всіма показниками нами було використано 

методику роботи з картинками корейського художника Даехюна Кіма, 

сутність якої полягала в тому, що учасники експериментальної роботи були 

ознайомлені з картинками цього художника. 

Корейський художник Даехюн Кім (Daehyun Kim) почав створювати 

власний містичний світ спогадів Мунаси (Moonassi – також псевдонім 

художника), вивчаючи східний живопис у Сеулі в Південній Кореї. Автор 

уважає, що серія картин – це проєкт завдовжки в життя. Немає ніякої 

конкретної історії або теорії про малюнки. Художник зазначає, що він малює, 

щоб споглядати себе та інших і щоб побачити, що ж вийде в кінці всього 

цього проєкту. У світі Даехюна океан і глибокий, і мілкий одночасно, світло 

– це тьма, а тьма – світло, людина – лише порошинка, ефемерна, розсіяна 

думка. 

Учасникам констатувального етапу науково-дослідного експерименту 

було запропоновано вгадати назву картин корейського художника Даехюн 

Кім (див. додаток Д). Після обговорення різних поглядів респондентів були 

надані справжні назви картин. У процесі подальшого обговорення 

респонденти дійшли висновків про різні креативні підходи в мистецтві й 

визначили механізми, за допомогою яких художники висвітлюють власне 

світосприйняття. Одержані результати рівнів сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за 

діяльнісним критерієм подано в таблиці 2.6. 

Отже, за результатами, які були представлені в таблиці 2.6, за першим 

показником (формування власного креативно-індивідуального стилю) можна 

стверджувати, що 65,1% здобувачів КГ демонструють низький рівень 

наявності власного креативно-індивідуального стилю в галузі декоративно-

прикладного мистецтва; 23,0% – середній і 11,9% – високий. В ЕГ низький 

рівень показують 66,9% студентів, середній – 24,3% і тільки 8,8% – високий 

рівень розвитку відповідних умінь та навичок професійної діяльності, 

прагнення до збагачення власного декоративно-прикладного досвіду. 
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Більшість респондентів у КГ (88,1%) та ЕГ (91,2%) демонструє низький і 

середній рівні цього показника. Ми пояснюємо такий низький рівень тим, що 

розвиток умінь та навичок професійної діяльності, прагнення до збагачення 

власного декоративно-прикладного досвіду відбувається в студентів старших 

курсів з цієї спеціальності, тому в них було зафіксовано такі дані на цьому 

рівні. 

Таблиця 2.6 

Показники сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за діяльнісним критерієм 

креативно-діяльнісного компонента, % на констатувальному етапі 

експерименту 

 

Методика 

діагностики 

Показники Рівні сформованості % 

низький середній високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Діяльнісний критерій 

методика 

роботи з 

картинками 

корейського 

художника 

Даехюна Кіма 

формування 

власного креативно-

індивідуального 

стилю 

65,1 66,9 23,0 24,3 11,9 8,8 

методика 

роботи з 

картинками 

корейського 

художника 

Даехюна Кіма 

наявність умінь та 

навичок 

прогнозування 

59,3 59,0 31,0 29,1 9,7 11,9 

методика 

роботи з 

картинками 

корейського 

художника 

Даехюна Кіма 

уміння приймати 

нестандартні 

креативні рішення 

67,9 48,9 24,0 28,9 8,1 22,2 

 

За другим показником креативно-діяльнісного компонента (наявність 

умінь та навичок прогнозування) констатуємо, що 59,3% учасників КГ 

перебувають на низькому рівні вмінь і навичок прогнозування, 31,0% – на 

середньому і тільки 9,7% – на високому. В ЕГ низький рівень демонструють 
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59,0% студентів, середній – 29,1% і 11,9% – високий рівень умінь і навичок 

прогнозування. За результатом отриманих даних можна стверджувати, що 

рівні (низький, середній і високий) в КГ і ЕГ однакові.  

За третім показником креативно-діяльнісного компонента креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

(уміння приймати нестандартні креативні рішення) можна стверджувати, що 

67,9% здобувачів КГ демонструють низький рівень щодо вміння приймати 

нестандартні креативні рішення, 24,0% – середній і лише 8,1% – високий. 

В ЕГ низький рівень мають 48,9% студентів, середній – 28,9% і 22,2% – 

високий рівень умінь приймати нестандартні креативні рішення. 

Узагальнені дані рівнів сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за діяльнісним 

критерієм на констатувальному етапі експерименту подано в таблиці 2.7 та 

на рисунку 2.3. 

Таблиця 2.7 

Загальний рівень сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за діяльнісним критерієм 

креативно-діяльнісного компонента на констатувальному етапі 

експерименту 

 

 

Рівні сформованості 

 

КГ (%) 

 

ЕГ (%) 

 

Низький 

64,1 58,3 

 

Середній 

26,0 27,4 

 

Високий 

9,9 14,3 
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Рис. 2.3. Загальний рівень сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за діяльнісним 

критерієм креативно-діяльнісного компонента на констатувальному 

етапі експерименту 

 

Отже, дані, подані у зведеній таблиці 2.7 та на рисунку 2.3, свідчать 

про те, що за діяльнісним критерієм креативно-діяльнісного компонента на 

констатувальному етапі експерименту на високому рівні було зафіксовано 

9,9% учасників КГ та 14,3% ЕГ, що свідчить про незначну кількість 

студентів, які підготовлені до професійно компетентної діяльності, 

володіють відповідними вміннями та навичками креативної діяльності, 

прагненням до збагачення власного креативного декоративно-прикладного 

досвіду в галузі декоративно-прикладного мистецтва. Таким студентам 

бракує професійного досвіду й практики виявляти креативну компетентність 

у нестандартних професійних ситуаціях.  

На середньому рівні перебувають 26,0% респондентів КГ та 27,4% ЕГ, 

у яких відбувається формування власного креативно-індивідуального стилю. 

Студенти намагаються демонструвати вміння та навички прогнозування 

власного індивідуально-творчого стилю в галузі декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Низький рівень виявили 64,1% здобувачів у КГ та 58,3% – в ЕГ. Це 

свідчить про те, що більшість студентів і КГ, і ЕГ уміють частково 

прогнозувати власні професійні результати власної творчої діяльності, 

0

50

100

Низький Середній Високий

КГ ЕГ



 130 

приймати нестандартні креативні рішення щодо професійної діяльності в 

галузі декоративно-прикладного мистецтва, що впливає на формування 

власного індивідуально-креативного стилю.  

І, нарешті, продовжуючи діагностику рівнів сформованості  креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, 

охарактеризуємо отримані дані за останнім, четвертим, рефлексивним 

критерієм особистісно-рефлексивного компонента за показниками: уміння 

самоаналізу результатів власної практичної діяльності та переосмислення 

власної креативної діяльності. У якості методики на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту використано питальник креативності С. Рензуллі 

(див. додаток Е).  

Одержані результати рівнів сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за останнім, 

рефлексивним, критерієм особистісно-рефлексивного компонента подано в 

таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8 

Показники сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за рефлексивним 

критерієм особистісно-рефлексивного компонента, % на 

констатувальному етапі експерименту 

 

Методика 

діагностики 

Показники Рівні сформованості % 

низький середній високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Рефлексивний критерій 

питальник 

креативності 

С. Рензулі 

уміння самоаналізу 

результатів власної 

практичної 

креативної 

діяльності  

64,1 62,7 32,1 29,8 3,8 7,5 

питальник 

креативності 

С. Рензулі 

переосмислення 

власної креативної 

діяльності 

65,1 62,5 29,3 31,2 5,6 6,3 

 

Отже, згідно з результатами, представленими в таблиці 2.8 за першим 

показником особистісно-рефлексивного компонента – виявлення вмінь 
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майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва до самоаналізу 

результатів власної практичної креативної діяльності, констатуємо, що 64,1% 

здобувачів КГ засвідчують низький рівень наявності самоаналізу до власної 

діяльності, 32,1% – середній і лише 3,8% – високий. В ЕГ низький рівень 

демонструють 62,7% студентів, середній – 29,8% і тільки 7,5% – високий 

рівень розвитку вмінь до самоаналізу результатів власної практичної 

креативної діяльності.  

Відзначимо, що більшість майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в КГ (96,1%) та ЕГ (92,5%) демонструють низький і 

середній рівні цього показника. Ми пояснюємо такий низький рівень тим, що 

розвиток умінь самоаналізу професійної креативної діяльності зазвичай 

відбувається в студентів старших курсів з цієї спеціальності, оскільки 

навички до самоаналізу формуються на основі сформованості сукупності 

необхідних умінь і навичок до професійної діяльності, які передбачені 

освітньою програмою для здобувачів вищої освіти за відповідною 

спеціальністю. 

За другим показником особистісно-рефлексивного компонента 

(переосмислення власної креативної діяльності) можна стверджувати, що 

65,1% респондентів КГ показують низький рівень умінь і навичок 

переосмислення власної креативної діяльності, 32,1% – середній і лише 5,6% 

– високий. В ЕГ низький рівень демонструють 62,5% студентів, середній – 

31,2% і 6,3% – високий рівень умінь і навичок переосмислення. За 

результатом загальних даних можна стверджувати, що рівні сформованості 

за обома показниками особистісно-рефлексивного компонента в КГ і ЕГ 

групах однакові. 

Узагальнені рівні сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за рефлексивним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту подано в таблиці 2.9 та на рисунку 2.4. 
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Таблиця 2.9 

Загальний рівень сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за рефлексивним 

критерієм особистісно-рефлексивного компонента на констатувальному 

етапі експерименту 

Рівні сформованості КГ (%) ЕГ (%) 

Низький 64,6 62,6 

Середній 30,7 30,5 

Високий 4,7 6,9 

 

 

Рис. 2.4. Загальний рівень сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

за рефлексивним критерієм особистісно-рефлексивного компонента на 

констатувальному етапі експерименту 

 

Отже, дані, подані у зведеній таблиці 2.9 та на рисунку 2.4, свідчать 

про те, що за рефлексивним критерієм особистісно-рефлексивного 

компонента на констатувальному етапі експерименту на високому рівні було 

зафіксовано в КГ – 4,7% та в ЕГ – 6,9% учасників, що свідчить про незначну 

кількість студентів, які підготовлені до рефлексивної діяльності, які 

володіють відповідними вміннями та навичками до самоаналізу власної 

креативної діяльності задля збагачення власного креативного досвіду в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва. Цим майбутнім фахівцям не вистачає 
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знань, умінь та досвіду професійної діяльності, досвіду діяти нестандартно на 

основі самоаналізу власної професійно спрямованої діяльності.  

На середньому рівні виявили в КГ (30,7%) і в ЕГ (30,5%) студентів, в 

яких відбувається розвиток навичок самоаналізу власної діяльності, що 

сприяє формуванню індивідуального стилю майбутніх фахівців. Студенти 

намагаються демонструвати вміння та навички прогнозування власного 

індивідуально-творчого стиля в галузі декоративно-прикладного мистецтва.  

Низький рівень виявили в КГ – 64,6% та в ЕГ – 62,6% здобувачів. Такі 

дані свідчать про те, що більшість студентів і КГ, і ЕГ частково володіють 

навичками самоаналізу, вміють приймати нестандартні креативні рішення в 

галузі декоративно-прикладного мистецтва, використовувати креативний 

підхід у самостійній практичній діяльності.  

У таблиці 2.10 та на рисунку 2.5 представлено результати рівнів 

сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва на констатувальному етапі експерименту. 

Таблиця 2.10 

Рівні сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва на констатувальному етапі 

експерименту (%) 

 

Рівні Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

КГ (%) 52,8 31,6 15,6 

ЕГ (%) 51,1 31,8 17,1 

 

Отже, підсумовуючи наслідки констатувального етапу педагогічного 

експерименту, узагальнимо результати виконання дослідницьких завдань 

зазначеного етапу:  

1) розроблено критерії креативної компетентності (мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний, рефлексивний), рівні (низький, середній, високий) 

та показники сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва; 



 134 

 

Рис. 2.5. Загальний рівень сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за 

рефлексивним критерієм особистісно-рефлексивного компонента на 

констатувальному етапі експерименту 

 

2) визначено відповідні компоненти креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва (ціннісно-

мотиваційний, професійно-когнітивний, креативно-діяльнісний, особистісно-

рефлексивний), методики для діагностики рівнів сформованості;  

3) сформовано вибіркову сукупність респондентів науково-

педагогічногго експерименту; 

4) здійснено первину діагностику рівнів сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

контрольної та експериментальної груп; 

5) зібрано та проаналізовано дані про недостатній рівень майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва щодо рівня сформованості 

креативної компетентності.  

Проведений констатувальний етап науково-педагогічного дослідження 

та отримані результати діагностики реального стану сформованості 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва надало нам підстави зробити низку висновків узагальнювального 

характеру.  
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По-перше, у ході констатувального етапу експерименту визначено, що 

позитивна особистісно спрямована мотивація в майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва на оволодіння креативною 

компетентністю спостерігається в невеликій кількості респондентів, що 

підтверджено низьким рівнем прагненням до професійного вдосконалення, 

наявністю низької інтуїції в них та низьким рівнем спрямованості на 

досягнення мети в галузі декоративно-прикладного мистецтва.  

По-друге, низький рівень сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва контрольної та 

експериментальної груп демонструє недостатність базових теоретичних 

знань у галузі декоративно-прикладного мистецтва, відсутність умінь 

розвивати креативні навички та відсутність здатності самостійно 

організувати власну креативну діяльність, відсутність виконання всіх 

операцій з дотримання поетапності й послідовності в процесі формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва в закладах вищої освіти. 

По-третє, більшість студентів контрольної та експериментальної груп 

знаходяться на середньому рівні, оскільки вони демонструють достатній 

рівень засвоєння базових теоретичних знань у галузі декоративно-

прикладного мистецтва, майбутні фахівці мають незначну здатність 

самостійно організувати власну креативну діяльність. На цьому рівні 

виявлено недостатньо навичок і вмінь з формування власного креативно-

індивідуального стилю, а також навички прогнозування власної креативної 

діяльності, недостатність в оволодінні вмінь приймати нестандартні 

креативні рішення. Ключовим аспектом цього рівня є освоєння основ 

самоаналізу результатів майбутньої практичної діяльності, а також 

формування вмінь її переосмислення. 

По-четверте, високий рівень сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в контрольній та 

експериментальній групах демонструє зовсім незначна кількість 
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респондентів. Цей рівень характеризується чіткою спрямованістю на 

досягнення мети в галузі декоративно-прикладного мистецтва, вільним 

володінням навчальним матеріалом, висловлюванням власної індивідуальної 

думки, умінням робити виважені висновки, навичками виявлення власного 

креативно-індивідуального стилю; достатньою наявністю вмінь та навичок 

прогнозування та прийняття нестандартних креативних рішень на основі 

власних емоцій, почуттів, що зумовлені певним ставленням майбутнього 

фахівця до навколишнього світу. На цьому рівні спостерігається 

переосмислення власної креативної діяльності майбутніх фахівців, 

використання креативного підходу в практику власної діяльності.  

По-п’яте, сутність викладеного матеріалу доводить той факт, що 

процес удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва потребує докладного опису 

впровадження теоретично обґрунтованих у першому розділі педагогічних 

умов в освітній процес.  

Проведений і детально описаний у цьому підрозділі констатувальний 

етап науково-педагогічного експерименту довів необхідність упровадження 

теоретично обґрунтованих у попередньому розділі педагогічних умов, 

оскільки результати та дані констатувального етапу підтвердили недостатній 

рівень сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва.  

 

2.2. Експериментальне впровадження педагогічних умов 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва 

 

Відповідно до завдань нашого наукового дослідження ми теоретично 

обґрунтували й розробили педагогічні умови формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва: по-

перше, це формування особистісно спрямованої мотивації майбутніх 
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фахівців декоративно-прикладного мистецтва на оволодіння креативною 

компетентністю, яка характеризується усвідомленням майбутніми фахівцями 

декоративно-прикладного мистецтва власних прагнень, потреб і мотивів, 

креативних намірів, відбитих у змісті ціннісно-мотиваційного компонента 

креативної компетентності; по-друге, це дотримання етапності й 

послідовності в процесі формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва в закладах вищої освіти, яка 

відображає зміст підготовки майбутніх фахівців відповідно до поетапного 

формування в них креативної компетентності; створення креативного 

середовища як засобу формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва, в основу якого покладено 

специфіку організації створення такого середовища, що сприятиме 

активізації емоційної сфери, креативного потенціалу майбутніх фахівців, 

формуванню в них художньо-образного типу мислення, здатності 

організовувати стратегію творчого пошуку.  

Безумовно, неможливо розмежувати впровадження кожної окремо 

педагогічної умови, адже процес підготовки майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в закладах вищої освіти відбувається в єдиному 

освітньому просторі, який характеризується цілісністю й системністю.  

Реалізація педагогічних умов під час формувального етапу 

експериментально-дослідної роботи відбувалася комплексно, тоді як опис 

особливостей їх упровадження в процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва пропонуємо здійснити кожної 

окремо, докладно розглянувши особливості їх функціювання по черзі. 

Сутність формувального етапу науково-дослідної роботи полягала в 

тому, щоб за допомогою впровадження низки педагогічних умов відбувся 

процес формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва відповідно до всіх чотирьох 

структурних компонентів, а саме: ціннісно-мотиваційного, професійно-

когнітивного, креативно-діяльнісного та особистісно-рефлексивного. 
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Реалізація першої педагогічної умови (формування особистісно 

спрямованої мотивації майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва на оволодіння креативною компетентністю), яка була спрямована 

на усвідомлення майбутніми фахівцями власних потреб і мотивів, 

креативних намірів, на прагнення до професійного вдосконалення, що 

відображено в змісті ціннісно-мотиваційного компонента креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, 

відбувалася у два етапи. Перший етап передбачав інформаційне насичення 

базовими теоретичними знаннями в галузі декоративно-прикладного 

мистецтва, а також інформаційним насиченням щодо професійного 

вдосконалення, необхідності формувати вміння розвивати креативні навички. 

На цьому етапі використано вправи, спрямовані на: усвідомлення цінності 

автентичності внутрішнього світу людини («Метафори»), 

диференційованість власного Я («Коло субособистостей»), демонстрацію 

своїх сильних сторін як особистості. Другий етап був практико спрямованим 

за характером діяльності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва. У межах другого етапу проведено тренінг «Розвиток креативності 

як засіб професійної самореалізації» із залученням тренінгових вправ 

«Дерево мого успіху» та «День буває» (див. додаток Ж).  

Перший етап реалізації зазначеної педагогічної умови відбувався під 

час викладання таких навчальних дисциплін: «Рисунок», «Живопис», 

«Основи композиції», «Технологія живопису», «Техніки графіки», 

«Кольорознавство». Цей етап спрямований на розвиток позитивної 

особистісно спрямованої мотивації майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва на оволодіння креативною компетентністю. 

Експериментально встановлено, що така робота спонукає майбутніх фахівців 

до самопізнання, саморозвитку та самовдосконалення, що сприяє 

формуванню в них креативної компетентності. Перший інформаційний блок 

розкривав сутність професійної підготовки майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва і був спрямований на формування активності щодо 
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пошуку індивідуально-авторського стилю, здатності самостійно організувати 

власну креативну діяльність майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва; на поглиблення спеціальних знань і розвиток креативних умінь їх 

практичної реалізації для забезпечення самореалізації в професійній 

діяльності.  

Перший крок упровадження цього тренінгу зводився до розв’язання 

першочергового завдання про унікальність і цінність внутрішнього світу 

фахівця декоративно-прикладного мистецтва, на усвідомлення власного Я, 

своїх сильних сторін, тому в результаті було запропоновано майбутнім 

фахівцям декоративно-прикладного мистецтва низку вправ, спрямованих на 

те, щоб продемонструвати їм цінність автентичності внутрішнього світу 

людини, на усвідомлення диференційованості свого Я та усвідомлення й 

розвиток сильних якостей особистості майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва. На цьому етапі для вирішення поставленого 

завдання ми використали різноманітні інноваційні та традиційні форми й 

методи навчання майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, а 

саме тренінгові вправи «Дерево мого успіху» та «День буває», метою яких 

було розширення емоційного поля особистості, формування вміння 

усвідомлювати пережиті почуття та користуватися ними. Відомо, що 

однакові події в різних фахівців викликають різні почуття, тому майбутнім 

фахівцям декоративно-прикладного мистецтва було запропоновано 

продовжити розпочаті тренером фрази першим, що спадало на думку.  

Другий крок реалізовувався в процесі виконання вправ «Метафори» і 

«Коло субособистостей», які спрямовані продемонструвати їм цінність 

автентичності внутрішнього світу людини, на усвідомлення 

диференційованості свого Я та усвідомлення й розвиток сильних якостей 

особистості майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. На 

цьому етапі майбутні фахівці презентують свої субособистості й намагаються 

самостійно охарактеризувати та описати їх якомога детальніше, чим би вони 

могли поділитися з центральною особистістю, обговорюють, на скільки 
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толерантні одна до одної субособистості і якою мірою представлені в 

бажаннях життєві цінності у визначених субособистостях та яким чином 

реалізуються в життєвих цінностях. У результаті цього етапу майбутні 

фахівці декоративно-прикладного мистецтва обговорюють нові відкриття 

щодо своєї особистості та нові якості як майбутнього митця.  

Другий інформаційний блок спрямований на розвиток інтуїції в 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, розробку 

реалістичної концепції майбутнього професійного самовдосконалення й 

запобігання розчарування в процесі професійної підготовки. Для вироблення 

стратегії й тактики цього блоку, які б забезпечували оптимальну адаптацію 

студентів до професійної декоративно-прикладної діяльності, важливо знати 

індивідуально-креативні стильові вподобання майбутніх фахівців, на яких 

будувалося залучення до нових видів декоративно-прикладної діяльності, 

ураховуючи домінантні мотиви й інтереси студентів, їхній рівень самооцінки 

та здатність до креативної діяльності. Ці знання допомагали нам скоротити 

процес адаптації на оволодіння креативною компетентністю, установити 

сприятливий психологічний комфорт та мотивування до створення 

креативного середовища як засобу формування креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. У структуру 

освітніх програм було впроваджено діагностичні методи, проблемні ситуації, 

рольові ігри, проєкти, презентації, самостійну роботу та окремі тренінгові 

вправи, наприклад, «Фантазія», яка була спрямована на розвиток умінь і 

навичок майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва щодо 

створення віртуальної реальності. Але віртуальна реальність може містити 

паростки внутрішнього конфлікту, оскільки в майбутнього фахівця 

декоративно-прикладного мистецтва, який фантазує, мотивація реалізації 

ідей, думок, бажань характеризується дуже низьким рівнем спроб здійснити 

щось у реальному часі, тому для вирішення цієї проблеми існує позитивне 

ставлення до проблем, оскільки саме фантазія робить можливим створення 

парадоксальних варіантів рішень, які часто своєю оригінальністю виводять 
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майбутнього фахівця зі стану реальності поза її межі або зі стану простої 

бездіяльності. 

Результатами впровадження першої умови формування особистісно 

спрямованої мотивації майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва на оволодіння креативною компетентністю стали: набуття 

професійної мотивації майбутніми фахівцями на декоративно-прикладну 

діяльність, практичне освоєння майбутніми фахівцями за умов занурення до 

професійно-креативної діяльності в закладах вищої освіти її орієнтаційної 

основи; підготовка до самостійного виконання професійно-креативної 

діяльності в галузі декоративно-прикладного мистецтва. Отже, проходження 

цієї практичної діяльності завершило наближення майбутніх фахівців 

експериментальної групи до отримання рівня підготовки до професійної 

діяльності в закладах вищої освіти, що підтвердилося результатами, 

отриманими під час останнього діагностичного зрізу на формувальному етапі 

педагогічного експерименту.  

Упроваджуючи першу педагогічну умову – формування особистісно 

спрямованої мотивації майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва на оволодіння креативною компетентністю, ми дійшли висновку, 

що креативна діяльність майбутнього фахівця ґрунтується на основі 

сформованості креативної компетентності, яка передбачає цілеспрямованість, 

нестандартність сприйняття дійсності, усвідомлення диференційованості 

свого Я, визначення цінності автентичності внутрішнього світу митця; 

поглиблення спеціальних знань та розвитку вмінь їх практико креативної 

реалізації для забезпечення самостійності й самореалізації.  

У результаті після впровадження першої педагогічної умови в процес 

професійної підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва нами було зафіксовано помітні зміни за такими напрямами 

відповідно до виділених критеріїв, а саме за мотиваційним: 

1) виникнення потреб і мотивів, креативних намірів, прагнення до 

професійного зростання в галузі декоративно-прикладного мистецтва на 
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основі усвідомлення цінностей автентичності власного внутрішнього світу та 

усвідомлення диференційованості свого Я; 

2) наявність інтуїції щодо креативної діяльності в результаті 

використання проблемних ситуацій, у яких майбутні фахівці почувають себе 

невизначено через відсутність доказів на користь рішення, яке вони 

визначили для себе як найбільш прийнятне, і входження до певного стану, 

який передбачає як недовіру фахівців до самих себе; 

3) зростання креативної спрямованості на досягнення мети в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва, в основі якої – побудова віртуальної 

реальності задля реалізації ідей, думок, бажань. 

Перейдемо до розгляду реалізації другої педагогічної умови – 

дотримання етапності й послідовності в процесі формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в 

закладах вищої освіти. 

Попередній аналіз навчальних планів, перегляд робочих навчальних 

програм з дисциплін професійного спрямування, ретельно проаналізувавши 

зміст і характер видів діяльності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва під час навчання в закладах вищої освіти, надав 

підстави для розробки і впровадження другої педагогічної умови.  

Упровадження цієї умови передбачало оновлення елементів змісту 

дисциплін, які традиційно розкривають сутність і специфіку професійної 

підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва цього 

напряму, установлення міждисциплінарних зав’язків, посилення 

спрямованості освітніх програм на забезпечення ефективності підготовки 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в закладах вищої 

освіти.  

До переліку дисциплін, зміст яких потребував оновлення на предмет 

посилення матеріалу щодо формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва в процесі професійної 
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підготовки, увійшли: «Рисунок», «Живопис», «Основи композиції», 

«Технологія живопису», «Техніки графіки», «Кольорознавство». 

Ідеальні уявлення про професійну діяльність фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в суспільстві можуть бути розвіяні для студентів 

старших курсів у процесі зіткнення з реаліями життя під час проходження 

виробничих практик з вивчення творів мистецтва, опрацювання форм 

природи, які передбачені в освітньо-кваліфікаційних програмах: 

«Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» за спеціалізаціями 

«Художня кераміка», «Художній метал» тощо. 

Відзначимо, що наявна система підготовки майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва розрахована на потенційний середній 

рівень, який є необхідним для майбутнього фахівця. А структура професійно-

креативної підготовки включає дисципліни циклу фундаментальних і 

професійно зорієнтованих дисциплін, які за кількістю годин формують у 

майбутніх фахівців достатньо загальні уявлення про декоративно-прикладне 

мистецтво. Фахові дисципліни навчального плану формують професійний 

креативний тезаурус майбутніх фахівців. Завданнями цих курсів було 

сформувати уявлення в майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва про предметно-просторове та візуальне середовище; про основні 

класичні й сучасні категорії та концепції мистецтвознавчої науки; розвинути 

в них здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та 

умови їх досягнення, ураховуючи тенденції розвитку галузі професійної 

діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних 

особливостей; здатність оволодівати різними техніками та технологіями 

роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями; здатність генерувати 

авторські інноваційно-креативні пошуки в практику сучасного мистецтва; 

здатність адаптувати креативну (індивідуальну та колективну) діяльність до 

вимог і умов споживача; здатність використовувати професійні знання в 

практичній та декоративно-прикладній діяльності; здатність усвідомлювати 

важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети 
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професійної діяльності; здатність презентувати художні твори та 

декоративно-прикладні дослідження у вітчизняному та міжнародному 

контекстах; здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності 

декоративно-прикладного мистецтва, зміст основних класичних і сучасних 

категорій та концепцій мистецтвознавчої науки, усвідомлювати їхню 

художньо-естетичну природу. 

Інтеграція в професійну підготовку майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва дисципліни вільного вибору студентів «Композиція 

декоративно-прикладного мистецтва» було однією з важливих педагогічних 

умов, адже декоративно-прикладна підготовка в закладі вищої освіти не дає 

повною мірою підготувати фахівця, який зможе використовувати свої знання 

й навички в різноманітних нових формах роботи в декоративно-прикладній 

діяльності (див. додаток З).  

Отже, наголосимо, що важливою проблемою підготовки майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва до практичної роботи було 

розвиток особистісно спрямованої мотивації майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва на оволодіння креативною 

компетентністю, усвідомлення значущості етапності й послідовності в 

процесі формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва в закладах вищої освіти.  

Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва повинні забезпечувати ефективність креативної 

декоративно-прикладної діяльності в освітньому процесі вищого освітнього 

закладу та сприяти особистісному розвитку майбутніх фахівців, розвитку 

їхніх культурних та духовних орієнтацій. Необхідною умовою є 

усвідомлення значущості декоративно-прикладного мистецтва в професійній 

підготовці майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва . 

Для того, щоб майбутній фахівець мав можливість успішно виконувати 

свою декоративно-прикладну діяльність, цього обсягу недостатньо для 

майбутньої практичної декоративно-прикладної роботи і на заняттях, і в 
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позанавчальній діяльності університету. Завдання цього курсу було освоєння 

майбутніми фахівцями теоретичних і практичних основ композиції 

декоративно-прикладного мистецтва, що є одними з найважливіших засобів 

створення художньої форми в декоративно-прикладному мистецтві, без якого 

неможливі зміст та сенс художньої форми. Вивчення декоративно-

прикладної композиції як складника циклу дисциплін підготовки за фахом 

має сприяло формуванню професійно зрілого митця, здатного вирішувати 

складні креативні завдання. 

Зазначену педагогічну умову сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в закладах вищої 

освіти було впроваджено в межах дисципліни вільного вибору студентів 

декоративно-прикладного мистецтва, яка передбачала вивчення й 

закріплення професійно важливої інформації щодо діяльності майбутнього 

фахівця декоративно-прикладного мистецтва. За характером зміст 

професійної підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва було спрямовано на вивчення матеріалу, який сприяв формуванню 

професійно-особистісного ставлення майбутніх фахівців до декоративно-

прикладного мистецтва.  

Отже, перейдемо до опису й упровадження третьої, останньої, з 

розроблених педагогічних умов – створення індивідуально-креативного 

середовища як засобу формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Реалізація третьої педагогічної 

умови здійснювалася шляхом низки тренінгів, які сприяли формуванню в 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва навичок створення 

власного креативного середовища. Тренінг «Як створити креативне 

середовище?» відбувався завдяки низки вправ, тому детально представимо, 

які події мали місце в ході науково-експериментальної роботи.  

Спочатку ми закцентували увагу на розвитку інтуїції майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва, тому перша тренінгова вправа 

мала відповідну назву «Інтуїція». Зазвичай необхідність у створенні 
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креативного середовища виникає в ситуації, коли фахівці декоративно-

прикладного мистецтва почувають себе невизначено через відсутність 

доказів на користь певного рішення. Точніше такий стан можна окреслити як 

недовіру фахівця до самого себе, зневіреність у власному креативному 

потенціалі. Проте лише сам фахівець розуміє, навіть якщо і несвідомо, яке 

рішення для нього є кращим. Позитив міститься в підтримці довіри до себе 

через самовизначення й самомотивацію. Прислухавшись до власної думки, 

майбутній фахівець зможе побачити справжню поетапність подій та сутність 

речей. Проте цей процес передбачає певний ризик.  

Ситуація невизначеності, у якій майбутній фахівець декоративно-

прикладного мистецтва намагається переносити акцент з вирішення 

проблеми на збір даних про цю проблему, нами було окреслено як 

«недостатність інформації». У такій ситуації майбутній фахівець не володіє 

або володіє недостатньою мірою індивідуальними засобами, прийомами, що 

забезпечуватимуть йому прийняття ефективних рішень у проблемних 

ситуаціях. Інакше кажучи, несформовано компетентність щодо цієї 

конфліктної ситуації через відсутність життєвого досвіду або 

неактуалізованості цього досвіду. Можна сказати, що майбутнім фахівцям 

необхідно чітко сформулювати висновки. Позитивом є те, що за таких 

обставин вони відчувають своєрідний імпульс, тобто потребу в організації, 

структуруванні знань. Це виявляється в прагненні визначити обставини, що є 

підвладними, та такі, що перебувають поза її компетентністю на сьогодні.  

У ході виконання тренінгової вправи «Інтуїція» ми провели 

обговорення відповідно до певних запитань:  

1. Що таке, на вашу думку, саморозуміння?  

2. Що означає навчитися саморозуміння?  

3. За якими ознаками можна впізнати людину, яка розуміє себе? 

4. Що об’єднує ваші відповіді на ці три запитання? 

Наступною тренінговою вправою була обрана вправа, присвячена 

уникненню духовної кризи майбутніх фахівців декоративно-прикладного 
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мистецтва, яка так і називалася «духовна криза». Ситуація духовної кризи є 

найскладнішим варіантом внутрішньоособистісного конфлікту, оскільки 

торкається питання сенсу життя майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва. Якщо особистість переживає різкі психологічні 

зміни або відбуваються трагічні події в житті за короткий проміжок часу, 

тоді майбутній фахівець не встигає позбавитися власних образ, певних 

соціальних ролей, які впливають на креативність фахівців. Нашаровуючись, 

останні спотворюють особистісну часову перспективу, і фахівцю 

декоративно-прикладного мистецтва важко визначити, якою вона є та має 

бути. Здавалося б, невирішуване питання, проте фахівці здатні особисто на 

нього дати відповідь, оскільки саме в ситуації духовної кризи актуалізується 

прагнення до саморозуміння, що є значущим позитивним моментом. 

Учасниками було обговорено шляхи уникнення духовної кризи, а також їм 

були запропоновані тренінгові вправи в контексті формування в них 

креативної компетентності: «Пробудження внутрішніх ресурсів», «Бар’єри 

креативності», «Мій дракон, мої недоліки», «Зоряна карта», «Творче 

осяяння», «Малюємо казку», «І це називається...».  

Першою вправою запропоновано «Пробудження внутрішніх ресурсів». 

Мета цієї вправи передбачала підвищення внутрішніх креативних ресурсів 

студентів та подолання внутрішніх бар’єрів (див. додаток И). Після 

тренінгової вправи відбулося обговорення таких питань учасниками 

експериментальної групи: які відчуття виникали в кожного з них у процесі 

тренінгу; як змінився настрій; яким чином впливає музика на емоційний стан 

людини; чим відрізняється емоційний стан фахівця саме декоративно-

прикладного мистецтва; чому емоційний стан впливає на креативну 

компетентність майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва.   

Наступною тренінговою вправою обрано таку, яка надає можливість 

майбутнім фахівцям декоративно-прикладного мистецтва усвідомити бар’єри 

креативності, тому і вправа називалася «Бар’єри креативності». У ході її 

виконання учасникам експериментальної групи запропоновано обрати будь-
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яку річ, яка має своє пряме призначення, проте учасникам було 

запропоновано знайти нестандартний або унікальний спосіб використання 

цієї речі або предмета, наприклад, кулькову ручку використовують для 

написання тексту, її також можна застосовувати замість указки або ручкою 

можна заколоти волосся дівчині. Ця вправа сприяє розвитку креативного 

мислення, вмінь продукувати нові креативні ідеї, моделювати творче 

вирішення проблеми та виявляти креативну компетентність у нестандартних 

професійних ситуаціях.  

Вправа «Мій дракон, мої недоліки» передбачає визнання й розуміння 

майбутніми фахівцями власних недоліків, які є в кожної людини, тобто в 

кожного учасника є «свій дракон» – це власні недоліки, які заважають 

креативно й нестандартно мислити, але люди зазвичай примирюються з 

ними, що неприпустимо для фахівців декоративно-прикладного мистецтва, 

оскільки такі недоліки заважають творити.  

Учасникам експериментальної групи запропоновано намалювати 

«власного дракона» з кількома головами відповідно до недоліків, а також їм 

потрібно назвати самого дракона і кожну голову окремо. Після виконання 

цього завдання здобувачам необхідно було придумати історію про те, як вони 

переможуть своїх драконів. За бажанням студентам запропоновано 

об’єднуватися в групи і придумувати загальну історію, але і драконів, і героїв 

має бути стільки ж, скільки членів групи. Для написання історії було надано 

часу до 20 хвилин. Потім за бажанням усі розповідають або оприлюднюють 

свої історії. Під час обговорення з’ясовано такі питання: 

• Чи складно було створювати власного «дракона» – визначати свої 

негативні риси характеру? 

• Що було складніше: просто назвати негативні риси чи створити 

історію? 

• Опишіть свої відчуття, що виникали під час роботи. 

Ця тренінгова вправа сприяла, з одного боку, усвідомленню власних 

негативних рис, а з іншого – допомагала їх уникненню. Отже, зазначена 
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вправа сприяла і усвідомленню власних негативних рис, і виникненню у 

свідомості майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва ідеальної 

моделі майбутньої креативності як головного орієнтира професійного 

саморозвитку. 

Наступна вправа «Зоряна карта» спрямована на розвиток позитивної 

«Я»-концепції в учасників експериментальної групи. Кожному учасникові 

необхідно було в центрі аркуша намалювати сонце і в центрі сонячного кола 

написати велику букву «Я». Потім від цього «Я» – центру Всесвіту – 

намалювати лінії до зірок і планет: моє улюблене заняття; мій улюблений 

колір; моя улюблена тварина, гра, одяг, музика; мій улюблений звук, запах; 

моя улюблена пора року; що я найбільше люблю робити; місце, де я 

найбільше люблю бувати; мій улюблений співак чи група; мої улюблені 

герої; я відчуваю в себе здатності до ...; людина, від якої я в захопленні; 

найкраще я вмію; я знаю, що зможу; я впевнений у собі, тому що ... 

Учасники в хаотичному порядку шукають відповіді на запитання, що 

збігаються, на аркушах інших студентів, якщо такі є, обидва учасники їх 

підкреслюють. Так визначаються пари, тріади чи мінігрупки респондентів, у 

яких є спільні інтереси, погляди чи вподобання. У ході тренінгової вправи 

визначено унікальність особистості кожного учасника, можливостей, 

уподобань – усе, що робить кожного з них особливою індивідуальністю. Ця 

вправа сприяла визначенню власного креативного індивідуального стилю 

учасників експериментальної групи.  

Наступна вправа «Творче осяяння», мета якої – розвиток творчого 

мислення та креативності учасників, яким пропонувалося скласти коротеньку 

зв’язну розповідь із назв фільмів або відеофільмів.  

Метою наступної вправи «Малюємо казку» було сприяння розвитку 

вміння творчої уяви, інтуїції; систематизування власних творчих ідей; 

формування комунікативних навичок, умінь співпрацювати. Учасників 

експериментальної групи було поділено на кілька груп.  
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Вправа складалася з трьох етапів. На першому етапі кожна група 

отримала намальовані на аркуші незавершені фігурки. Учасникам потрібно 

було додати до них додаткові лінії таким чином, щоб були створені цікаві 

предмети або сюжетні малюнки. Завдання другого етапу – спробувати 

придумати до малюнків історію, казку із цікавою, нестандартною сюжетною 

лінією та використанням нових ідей. Певним випробуванням було 

лімітування часу, оскільки на виконання цього завдання надано всього 10 

хвилин. Останнім етапом була презентація груп та обговорення виникнення 

певних труднощів у процесі виконання цієї вправи, що саме заважало, а 

також про швидкість виникнення оригінальних, нестандартних ідей. 

З’ясовано, у кого з учасників у кожній групі було найбільше пропозицій, чи 

виникали непорозуміння й розрізненість думок у ході виконання завдань 

тренінгу. Учасники тренінгу дійшли висновку, що кожен є креативною, 

творчою особистістю, яка має власну неординарну думку, уміє нестандартно 

сприймати дійсність і креативно мріяти та дивувати інших. Під час 

виконання цієї тренінгової вправи була надана можливість виявити 

самостійність, ініціативність, креативний підхід у практичній діяльності, 

наполегливість у змодельованих та реальних ситуаціях. 

Остання вправа «І це називається...» мала на меті навчати учасників не 

припиняти розвиток креативності в повсякденності. Цю вправу можна 

повторювати кілька разів на день. Її сутність полягала в тому, що якщо 

певний предмет привертає увагу учасника, слід було уявити, що цей предмет 

учасник бачить на картині і необхідно було придумати цій картині відповідну 

назву: коротку або сатиричну, розгорнуту або ґрунтовну, головне, щоб вона 

сподобалася учасникам. Приклади: «Вид з вікна, коли в мене поганий 

настрій»; «знайома» (побачили співробітницю за своїм робочим столом) 

тощо. Такий підхід сприятиме постійному розвитку креативної 

компетентності.  

Останнім етапом тренінгу був обов’язковий компонент – рефлексія 

заняття. Кожен учасник заняття по колу завершує фразу: «Мої почуття…». 
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Оскільки емоції та почуття становлять особливу, дуже важливу сторону 

внутрішнього життя майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва, тому в кожен момент вони перебувають у певному емоційному 

стані, переживають ті чи ті почуття. Світ емоційних переживань пронизує всі 

сторони професійної діяльності. Утілюються в професійній діяльності і 

взаємини з іншими людьми, і діяльність, і спілкування, і пізнання. Тому дуже 

важливо вміти корегувати свою емоційну сферу, аби бути гармонійною й 

повноцінною особистістю в професійній сфері.  

Реалізуючи третю педагогічну умову – створення індивідуально-

креативного середовища як засобу формування креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, ми дійшли 

висновку, що серед численних проблем, з якими стикаються майбутні 

фахівці декоративно-прикладного мистецтва в процесі професійної 

діяльності, домінує проблематика сформованості креативної компетентності, 

яка накладає свій відбиток на професійній діяльності майбутніх фахівців.  

Розглянувши реалізацію трьох педагогічних умов сформованості 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва, що становлять основні положення гіпотези нашого педагогічного 

дослідження, їх було упроваджено в освітній процес з метою посилення 

професійної підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Отже, представлений детальний опис реалізації педагогічних умов 

сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в закладах вищої освіти надає нам можливість у 

заключному підрозділі наукової роботи перейти до розгляду та порівняння 

результатів формувального і констатувального етапів експерименту.   
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2.3. Оцінка результатів експериментальної перевірки педагогічних 

умов формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

 

Завершальним етапом педагогічного експерименту з вирішення 

проблеми формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва й оцінки ефективності розроблених 

педагогічних умов щодо формування особистісно спрямованої мотивації 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва на оволодіння 

креативною компетентністю; дотримання етапності й послідовності в процесі 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в закладах вищої освіти; створення індивідуально-

креативного середовища як засобу формування креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, було здійснення 

формувального етапу. Його було організовано на основі попереднього 

вивчення стану сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва й аналізу результатів 

констатувального етапу педагогічного експерименту.  

Отже, на формувальному етапі проведено другий діагностичний зріз, у 

якому використано ті самі методики, що й під час проведення першого 

діагностичного зрізу. Отримані результати проаналізовано відповідно до 

розроблених критеріїв, показників і рівнів сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, що 

були запропоновані на констатувальному етапі експерименту (див. підрозділ 

2.1). Головне завдання цього етапу полягало у виявленні змін рівня 

сформованості в майбутніх фахівців креативної компетентності контрольної 

та експериментальної груп із подальшим порівнянням результатів.   

Схарактеризуємо отримані дані за першим мотиваційним критерієм. На 

формувальному етапі отримані дані за результатами рівнів сформованості в 

майбутніх фахівців креативної компетентності подано в таблиці 2.11.  
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Таблиця 2.11 

Показники сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за мотиваційним 

критерієм, %  

 

Методика 

діагностики 

Показники Рівні сформованості % 

низький середній високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Мотиваційний критерій 

методика «Оцінка 

потреби в 

досягненні» 

(М. Корольчук і 

В. Крайнюк) 

1) прагнення до 

професійного 

вдосконалення  

 

24,0 

 

17,9 

 

44,3 

 

30,3 

 

31,7 

 

51,8 

тест «Наскільки у 

вас розвинута 

інтуїція?» 

2) наявність інтуїції 

щодо креативної 

діяльності 

 

40,4 

 

26,4 

 

42,9 

 

25,3 

 

16,7 

 

48,3 

методика 

«Вивчення мотиву 

творчої 

діяльності» 

(Е. Телегіна, 

В. Подвойський) 

3) креативна 

спрямованість на 

досягнення мети в 

галузі декоративно-

прикладного 

мистецтва 

 

40,8 

 

16,1 

 

36,7 

 

32,0 

 

22,5 

 

51,9 

 

Як бачимо, за першим показником (прагнення до професійного 

вдосконалення) 17,2% здобувачів ЕГ демонструють низький рівень, середній 

– 30,3% і високий – 51,8%. Проте в КГ на низькому рівні перебувають 24,0% 

респондентів, середньому – 44,3% і високому – 31,7% майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва.   

За другим показником мотиваційного компонента (наявність інтуїції 

щодо креативної діяльності) констатуємо, що 40,4% учасників КГ показують 

низький рівень наявності інтуїції щодо креативної діяльності; 42,9% – 

середній і тільки 16,7% демонструють високий рівень. В ЕГ низький рівень 

мають 26,4% студентів, середній – 25,3% і 48,3% – високий рівень прагнення 

до професійного вдосконалення.  

За третім показником мотиваційного компонента креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 
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(креативна спрямованість на досягнення мети в галузі декоративно-

прикладного мистецтва) стверджуємо, що 40,8% здобувачів КГ засвідчують 

низький рівень щодо креативної спрямованості на досягнення мети; 36,7% – 

середній і тільки 22,5% – високий. В ЕГ низький рівень демонструють 16,1% 

студентів, середній – 32,0% і 51,9% – високий рівень прагнення до 

професійного вдосконалення. Показник креативної спрямованості на 

досягнення мети в галузі декоративно-прикладного мистецтва 

продемонстрували майбутні фахівці в ЕГ. Ми пояснюємо такі дані тим, що 

вони відвідали тренінги з розвитку інтуїції. 

Узагальнені дані рівнів сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за мотиваційним 

критерієм експерименту подано в таблиці 2.12 та на рисунку 2.6. 

Таблиця 2.12 

Загальний рівень сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за мотиваційним 

критерієм ціннісно-мотиваційного компонента після формувального 

етапу експерименту 

 

 

Рівні сформованості 

КГ (%) ЕГ (%) 

 

Низький  

35,1 20,1 

 

Середній 

41,3 29,2 

 

Високий 

23,6 50,7 
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Рис. 2.6. Загальний рівень сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за 

мотиваційним критерієм ціннісно-мотиваційного компонента  

 

Охарактеризуємо отримані дані за другим когнітивним критерієм 

професійно-когнітивного компонента креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва та визначимо рівні 

сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва. Так, за першим показником – наявність базових 

теоретичних знань у галузі декоративно-прикладного мистецтва; уміння 

розвивати креативні навички; здатність самостійно організувати власну 

креативну діяльність – результати опитування представлено в таблиці 2.13. 

Згідно з результатами, які представлено в таблиці 2.13, когнітивного 

компонента креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва за першим показником (наявність базових 

теоретичних знань у галузі декоративно-прикладного мистецтва) 

констатуємо, що 50,1% учасників КГ демонструють низький рівень наявності 

базових теоретичних знань у галузі декоративно-прикладного мистецтва; 

30,3% – середній і тільки 19,6% – високий. В ЕГ на низькому рівні 

перебувають 20,3% студентів, на середньому – 21,9% і 57,8% – на високому 
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рівні наявності базових теоретичних знань у галузі декоративно-прикладного 

мистецтва. 

Таблиця 2.13 

Показники сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за когнітивним 

критерієм, % після формувального етапу експерименту 

 

Методика 

діагностики 

Показники Рівні сформованості % 

низький середній високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Когнітивний критерій 

анкета щодо 

виявлення знань 

студентів  

декоративно-

прикладного 

мистецтва з 

дисципліни 

наявність базових 

теоретичних знань у 

галузі декоративно-

прикладного 

мистецтва 

 

 

50,1 

 

 

20,3 

 

 

30,3 

 

 

21,9 

 

 

19,6 

 

 

57,8 

тест «Діагностика 

творчого 

потенціалу та 

креативності»  

уміння розвивати 

креативні навички 

 

32,8 

 

25,1 

 

32,6 

 

27,9 

 

30,6 

 

47,0 

тест «Діагностика 

творчого 

потенціалу та 

креативності»  

здатність 

самостійно 

організувати власну 

креативну 

діяльність 

 

41,8 

 

23,1 

 

31,8 

 

32,1 

 

22,4 

 

44,8 

 

Більшість студентів в ЕГ (43,2%) мають високий рівень цього 

показника, ми пояснюємо такий високий рівень тим, що тестування 

проходили здобувачі, які пройшли експериментальну підготовку в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва, тому в них було зафіксовано дані на 

цьому рівні.  

За другим показником когнітивного компонента (уміння розвивати 

креативні навички) можна стверджувати, що 32,8% респондентів КГ 

демонструють низький рівень умінь розвивати креативні навички; 32,6% – 

середній і 30,6% – високий. В ЕГ низький рівень – 25,1% студентів, середній 

– 27,9% і 47,0% – високий рівень умінь розвивати креативні навички. За 

http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
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результатом отриманих даних можна стверджувати, що високий рівень 

переважає над усіма іншими.  

За третім показником когнітивного компонента креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

(здатність самостійно організувати власну креативну діяльність) 

констатуємо, що 41,8% учасників КГ показують низький рівень, 31,8% – 

середній і 22,4% – високий. В ЕГ низький рівень демонструють 23,1% 

студентів, середній – 32,1% і 44,8% – високий рівень здатності щодо 

самостійної організації власної креативної діяльності. 

Узагальнені дані рівнів сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за когнітивним 

критерієм подано в таблиці 2.14 та на рисунку 2.7.  

Таблиця 2.14 

Загальний рівень сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за когнітивним критерієм 

когнітивного компонента після формувального етапу експерименту 

 

Рівні сформованості КГ (%) ЕГ (%) 

Низький  41,6 22,8 

Середній 31,6 27,3 

Високий 24,2 49,8 

 

 

Рис. 2.7. Загальний рівень сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за когнітивним 

критерієм компонента після формувального етапу експерименту 
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Продовжуючи аналіз діагностики рівнів сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, 

охарактеризуємо отримані дані за третім діяльнісним критерієм діяльнісного 

компонента за показниками: визначення певних ознак власного креативно-

індивідуального стилю; наявність умінь та навичок прогнозування; уміння 

приймати нестандартні креативні рішення. 

Одержані результати рівнів сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за діяльнісним 

критерієм подано в таблиці 2.15. 

Таблиця 2.15 

Показники сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за діяльнісним критерієм 

креативно-діяльнісного компонента, % після формувального етапу 

експерименту 

 

Методика 

діагностики 

Показники Рівні сформованості % 

низький середній високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Діяльнісний критерій 

методика роботи 

з картинками 

корейського 

художника 

Даехюна Кіма 

формування 

власного 

креативно-

індивідуального 

стилю 

55,1 16,9 23,0 34,3 21,9 48,8 

методика роботи 

з картинками 

корейського 

художника 

Даехюна Кіма 

наявність умінь та 

навичок 

прогнозування 

49,3 29,0 31,0 39,1 19,7 31,9 

методика роботи 

з картинками 

корейського 

художника 

Даехюна Кіма 

уміння приймати 

нестандартні 

креативні рішення 

57,9 28,9 24,0 28,9 18,1 42,2 

 

Узагальнені дані рівнів сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за діяльнісним 

критерієм подано в таблиці 2.16 та на рисунку 2.8. 
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Таблиця 2.16 

Загальний рівень сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за діяльнісним критерієм 

креативно-діяльнісного компонента після формувального етапу 

експерименту 

 

Рівні сформованості КГ (%) ЕГ (%) 

Низький 54,1 24,9 

Середній 26,0 34,1 

Високий 19,9 40,9 

 

 

Рис. 2.8. Загальний рівень сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за діяльнісним 

критерієм креативно-діяльнісного компонента на формувальному етапі 

експерименту 

 

Як бачимо дані, репрезентовані в таблиці 2.16 та на рисунку 2.8, 

свідчать про те, що за діяльнісним критерієм креативно-діяльнісного 

компонента на формувальному етапі експерименту на високому рівні було 

зафіксовано в КГ лише 19,9%, ЕГ – 40,9%, що свідчить про значну кількість 

студентів в експериментальній групі порівняно з контрольною, які 

підготовлені до професійно компетентної діяльності, володіють 

відповідними вміннями та навичками до креативної діяльності, прагненням 

до збагачення власного креативного декоративно-прикладного досвіду в 

галузі декоративно-прикладного мистецтва. Більшості здобувачів 
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контрольної групи бракує професійного досвіду й практики виявляти 

креативну компетентність у професійних ситуаціях.  

На середньому рівні перебувають у КГ 26,0% і в ЕГ – 34,1% учасників, 

у яких відбувається формування власного креативно-індивідуального стилю. 

Студенти намагаються демонструвати вміння та навички прогнозування 

власного індивідуально-творчого стилю в галузі декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Низький рівень виявили в КГ 54,1% респондентів. Це свідчить про те, 

що більшість студентів контрольної групи вміють частково прогнозувати 

власні професійні результати своєї творчої діяльності, приймати 

нестандартні креативні рішення щодо професійної діяльності в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва, що впливає на формування власного 

індивідуально-креативного стилю. І лише 24,9% студентів ЕГ показали 

низький рівень.  

Переходимо до характеристики одержаних результатів за 

рефлексивним критерієм. Одержані результати рівнів сформованості 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва за останнім, рефлексивним, критерієм особистісно-рефлексивного 

компонента подано в таблиці 2.17. 
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Таблиця 2.17 

Показники сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за рефлексивним 

критерієм особистісно-рефлексивного компонента, %  
 

Методика 

діагностики 

Показники Рівні сформованості % 

низький середній високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Рефлексивний критерій 

методика роботи з 

картинками 

корейського 

художника 

Даехюна Кіма 

формування 

власного 

креативно-

індивідуального 

стилю 

53,1 26,9 35,0 34,3 11,9 38,8 

методика роботи з 

картинками 

корейського 

художника 

Даехюна Кіма 

наявність умінь 

та навичок 

прогнозування 

51,3 21,0 31,8 27,1 16,9 51,9 

методика роботи з 

картинками 

корейського 

художника 

Даехюна Кіма 

уміння приймати 

нестандартні 

креативні 

рішення 

52,9 28,9 34,0 28,9 13,1 42,2 

 

Узагальнені дані рівнів сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за діяльнісним 

критерієм подано в таблиці 2.18 та на рисунку 2.9. 

Таблиця 2.18 

Загальний рівень сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за рефлексивним 

критерієм особистісно-рефлексивного компонента після формувального 

етапу експерименту 

 

Рівні сформованості КГ (%) ЕГ (%) 

Низький 52,4 25,6 

Середній 33,6 30,1 

Високий 13,9 44,3 
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Рис. 2.9. Загальний рівень сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за 

рефлексивним критерієм на формувальному етапі експерименту 

 

Нарешті, переходимо до характеристики останнього рефлексивного 

критерію особистісно-рефлексивного компонента. Результати рівнів 

сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва на формувальному етапі педагогічного експерименту 

подано в таблиці 2.17 і у зведеній таблиці 2.18, а також наочно 

репрезентовано на рисунку 2.9.  

Згідно з результатами, поданими в таблиці 2.17, за першим показником 

(формування власного креативно-індивідуального стилю) можна 

стверджувати, що 26,9% учасників ЕГ демонструють низький рівень, 

середній – 34,3% і високий – 38,8%. Відзначимо, що саме цей показник серед 

показників рефлексивного критерію є найнижчим. Ми пояснюємо таку 

ситуацію психологічними особливостями креативної особистості майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва, оскільки формування власного 

креативно-індивідуального стилю відбувається в кожного фахівця 

індивідуально протягом життя.  
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У КГ було виявлено такі дані: низький рівень мають 53,1% студентів, 

середній – 35,0% і високий – лише в 11,9%).  

За другим показником (наявність умінь та навичок прогнозування) 

зафіксовано в ЕГ 21,0% учасників, які продемонстрували низький рівень, 

середній – 27,1% і високий – 51,9%, що свідчить про значні зміни 

зазначеного показника в ЕГ після формувального етапу експериментально-

дослідної роботи. Щодо КГ, то в цій групі зафіксовано на низькому рівні 

більшість студентів, що становить 51,3%.  

За третім показником, сутність якого полягає в умінні приймати 

нестандартні креативні рішення, високий рівень виявлено в 42,2% здобувачів 

ЕГ, середній і низький рівні продемонструвала однакова кількість студентів – 

28,9%. Порівняємо дані, що були зафіксовані в КГ. У цій групі більшість 

студентів перебувають на низькому рівні вмінь приймати креативні рішення, 

оскільки вони звикли стандартно мислити й пропонувати шаблонні шляхи 

вирішення. Це виявлено більше ніж у половини учасників групи – низький 

рівень мають 52,9% здобувачів КГ, середній – 34,0% і високий – 13,1%.   

Отже, динаміку рівнів сформованості на формувальному етапі 

експерименту подано в таблиці 2.19 та на рисунку 2.10. Візуальне порівняння 

двох діаграм свідчить про однозначно позитивні кількісні зрушення після 

проведення експериментального дослідження.  

Результати формувального експерименту доводять, що кількість 

студентів ЕГ, показники яких ми оцінюємо як високий рівень сформованості 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва, за всіма критеріями суттєво збільшилась. 
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Таблиця 2.19 

Динаміка рівнів сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва за результатами 

дослідження (у %) 

 

Рівні 

сформо-

ваності 

КГ (%) ЕГ (%) 

Констатувальни

й етап 

Після 

формувального 

етапу 

Констатуваль-

ний етап 

Після 

формуваль-

ного етапу 

Низький 52,8 46,4 51,1 23,6 

Середній 31,6 33,2 31,8 30,2 

Високий 15,6 20,4 17,1 46,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Динаміка рівнів сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва за 

результатами дослідження (у %) в ЕГ 

 

Динаміку змін рівнів сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва після 

формувального етапу педагогічного експерименту подано в таблиці 2.19. 

Візуальне порівняння двох діаграм свідчить про безперечні позитивні 

кількісні зрушення після проведення експериментального навчання.  
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Згідно з результатами, викладеними в таблиці 2.19, низький рівень 

сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в експериментальній групі на констатувальному етапі 

експерименту мають 51,1% студентів ЕГ, тоді як у КГ – 52,8%. Проте після 

формувального етапу експериментально-дослідної роботи значно змінився 

низький рівень сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва був  лише у 23,6% респондентів ЕГ, а в 

КГ відбулися незначні зміни, які становлять 46,4%.  

Відзначимо, що на середньому рівні в експериментальній групі в 

кількісному балансі не відбулися значних змін. Утім, було доведено в ході 

анкетування й тестування майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва, що динаміка відбулася в середині групи, тобто зменшення 

кількості на низькому рівні і збільшення на високому доводять поетапне 

формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва. На середньому рівні нами було зафіксовано на 

констатувальному етапі експерименту в ЕГ – 33,2% студентів і після 

експериментальної роботи – 30,2%. Дійсно, середній рівень є базовим і 

важливим у формуванні креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва, який характеризується наявністю 

мотивації до креативної діяльності, потреби в креативній спрямованості на 

досягнення мети в галузі декоративно-прикладного мистецтва. На цьому 

рівні відбувалося фіксування наявності вмінь та навичок прогнозування й 

генерування нестандартних креативних ідей у майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва. На цьому рівні відбувся так званий 

перерозподіл серед студентів, тобто студенти із середнім рівнем 

сформованості креативної компетентності досягли високого рівня 

сформованості креативної компетентності, а студенти з низьким рівнем 

креативної компетентності перейшли й посіли місце в середній ланці, таким 

чином ми пояснюємо той факт, що значних змін не відбулося на цьому рівні.  
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На високому рівні наявність сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва на початку 

експериментально-дослідної роботи складало лише 20,4% учасників ЕГ. 

Після експерименту було виявлено в ЕГ 46,2% респондентів цієї групи. 

Високий рівень сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва характеризується вираженою 

мотивацію і стійким прагненням до професійного вдосконалення шляхом 

розвитку креативності; повним обсягом теоретичних знань у галузі 

декоративно-прикладного мистецтва; умінням розвивати креативні навички, 

самоаналізом результатів власної практичної діяльності, переосмисленням 

власної креативної діяльності та наявністю креативного підходу в 

самостійній практичній діяльності.  

Для порівняння результатів констатувального та формувального 

експериментів з формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва ми використовували непараметричний 

критерій Пірсона 2 [180].  

Критерій Пірсона 2 призначений для зіставлення двох розподілів: 

1) емпіричного з теоретичним, наприклад, рівномірним або нормальним; 

2) одного емпіричного розподілу з іншим емпіричним розподілом. У нашому 

дослідженні ми зіставляємо розподіли експериментальних та контрольних 

груп майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва на початку та 

по закінченні експерименту за рівнями сформованості визначених критеріїв 

креативної компетентності, тобто порівнюємо емпіричні розподіли. 

Вихідні дані для розрахунків бралися з таблиць 2.3, 2.5, 2.7, 2.9 

(констатувальний експеримент); 2.12, 2.14, 2.16, 2.18 (формувальний 

експеримент); ми звели їх у таблицю 2.20. Для розрахунків використано 

абсолютні частоти, як це прийнято для критерію Пірсона 2. Чисельність 

контрольної та експериментальної груп на констатувальному та 

формувальному етапах експерименту становила 132 особи (загалом 264 

особи). Результати розрахунків представлено в таблиці 2.20. 
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Таблиця 2.20 

Порівняння розподілів експериментальної та контрольної груп 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва на 

констатувальному та формувальному етапах експерименту 

 

Критерії Рівні 
Констатувальний етап Формувальний етап 

КГ (осіб) ЕГ (осіб) КГ (осіб) ЕГ (осіб) 

Мотиваційний 

 

Низький 49 50 46 27 

Середній 52 50 55 38 

Високий 31 32 31 67 

Когнітивний 

 

Низький 60 61 55 30 

Середній 40 40 45 36 

Високий 32 31 32 66 

Діяльнісний 

 

Низький 85 77 71 33 

Середній 34 36 35 45 

Високий 13 19 26 54 

Рефлексивний 

 

Низький 85 83 69 34 

Середній 41 40 45 40 

Високий 6 9 18 58 

Узагальнений 

 

Низький 70 68 60 31 

Середній 42 41 45 40 

Високий 20 23 27 61 

 

Таблиця 2.21 

Результати порівняння розподілів експериментальних та контрольних 

груп майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва  
за критерієм Пірсона 2 

 

Критерії 

Порівняння розподілів 

 

КГ та ЕГ на 

констат. 

етапі 

 

КГ та ЕГ на 

формувальному 

етапі 

КГ на констат. 

та 

формувальному 

етапі 

ЕГ на констат. 

та 

формувальному 

етапі 

Мотиваційний 0,065 21,777*** 0,179 20,880*** 

Когнітивний 0,024 20,149*** 0,512 23,400*** 

Діяльнісний 1,557 24,935*** 5,604 35,381*** 

Рефлексивний   0,636 33,240*** 7,848* 56,357*** 

Узагальнений 0,147 23,227*** 1,663 31,360*** 
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Примітка. * – відмінності між розподілами значущі на рівні 0,05; ** – на рівні 0,01; 

*** – на рівні 0,001. 

 

Аналіз таблиці 2.21 свідчить, що ми не спостерігаємо відмінностей у 

розподілах контрольної та експериментальної груп на констатувальному 

етапі за всіма критеріями (відповідні емпіричні значення критерію 

Пірсона 2 : 0,065; 0,0024; 1,557; 0,636; 0,147). Водночас можна спостерігати 

значущі відмінності за всіма критеріями на рівні 0,001 між контрольною та 

експериментальною групами на формувальному етапі експерименту. 

При порівнянні експериментальної групи на констатувальному та 

формувальному етапах експерименту ми отримали значущі відмінності за 

всіма критеріями на рівні 0,001. Щодо контрольної групи, то тут 

спостерігаються значущі відмінності на рівні 0,05 лише за рефлексивним 

критерієм.  

Ми також оцінили розмір ефекту [213] для експериментальної та 

контрольної групи, обчисливши статистику V Крамера (див. табл. 2.22) за 

формулою: 

V=√
2

𝑛 𝑑𝑓
 , де n – загальна кількість спостережень, df – число ступенів 

свободи таблиці контингенції; 2 – відповідне емпіричне значення критерію. 

Відмінності між експериментальною та контрольною групами щодо 

розміру ефекту наочно представлено на рисинку 2.11. 
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Таблиця 2.22 

Розмір ефекту при порівнянні розподілів експериментальної  

та контрольної груп майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва за критерієм 2 Пірсона 

 

 

Критерій 

 

V Крамера 

ЕГ на  

констатувальному 

 та формувальному 

етапах 

КГ на 

констатувальному  

та формувальному 

етапах 

Мотиваційний 0,17 0,11 

Когнітивний 0,19 0,14 

Діяльнісний 0,23 0,17 

Рефлексивний   0,24 0,20 

Узагальнений 0,21 0,17 

 

 

Рис. 2.11. Порівняння розмірів ефектів (V Крамера) експериментальної 

та контрольної груп для критерію Пірсона 2 

 

Можемо спостерігати (див. рис. 2.11) більшу величину розміру ефекту 

в експериментальній групі порівняно з контрольною за всіма критеріями;  
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значення за узагальненим критерієм 0,21 відповідає середньому розміру 

ефекту [213]. 

Отже, методами математичної статистики показано, що зміни в 

експериментальній групі в результаті формувального експерименту значущі 

та перевищують за всіма критеріями відмінності в контрольній групі. 

Уважаємо запропоновану в роботі систему формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

ефективною. 

 

Висновки до розділу 2  

 

Відповідно до завдань дисертаційної роботи, які передбачали практичні 

результати, нами було визначено, науково обґрунтовано та експериментально 

перевірено ефективність педагогічних умов формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, що 

дозволяє дійти таких висновків: 

1. Наукове обґрунтування та реалізація розроблених педагогічних умов 

сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва спрямоване на відображення її структури та сутності, 

які було впроваджено в освітній процес з професійної підготовки майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва.    

2. Розроблені педагогічні умови сформульовано таким чином: 

формування особистісно спрямованої мотивації майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва на оволодіння креативною 

компетентністю (певна психолого-педагогічна настанова на креативну 

діяльність, задоволеність від професійно-креативної діяльності); дотримання 

етапності й послідовності в процесі формування креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в закладах вищої 

освіти (дотримання поетапності й послідовності набуття знань, умінь 

професійного спрямування в процесі формування креативної компетентності, 
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що було відображено в змісті освітньої програми); створення індивідуально-

креативного середовища як засобу формування креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва (сприяє активізації 

креативної поведінки майбутнього фахівця декоративно-прикладного 

мистецтва, наявності інтуїції щодо креативної діяльності, сучасних 

креативних підходів професійної діяльності).  

3. На основі аналізу, порівняння та зіставлення даних, отриманих у 

процесі діагностики рівня сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва до та після 

організації науково-експериментальної роботи, дійшли висновків щодо 

здійснення позитивної динаміки в експериментальній групі за всіма 

показниками розроблених критеріїв. Виражене стійке усвідомлення 

прагнень, потреб і мотивів, креативних намірів, відбитих у змісті ціннісно-

мотиваційного компонента креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва; уміння здійснювати синтез і повноту 

знань, представлених у змісті професійно-когнітивного компонента 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва; наявність системи професійних знань і вмінь для здійснення 

успішної креативної діяльності, відображених у змісті креативно-

діяльнісного компонента; сформованість особистісних характеристик, 

професійно важливих якостей і здатність до рефлексії, конкретизовані в 

змісті особистісно-рефлексивного компонента креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва – усе це є доказом 

високого рівня сформованості креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва.  

Достовірність статистичних даних, отриманих у процесі науково-

дослідної роботи щодо визначення рівня сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, 

обраховано за допомогою критерію Пірсона 2. 
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Отже, спираючись на результати проведеного педагогічного 

експерименту, ми дійшли висновку про ефективність упровадження 

педагогічних умов сформованості креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Отримані результати науково-дослідного експерименту уможливили 

дійти певних висновків, а саме: 

У дисертаційній праці представлено теоретичне обґрунтування й 

практичне розв’язання наукової проблеми сформованості креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, що 

вимагає систематизування й узагальнення результатів теоретичної частини 

наукової роботи з результатами експериментального етапу експерименту.  

1. Аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури з проблеми 

дослідження дає підстави стверджувати доцільність її розв’язання на 

міждисциплінарному рівні, що передбачає врахування уявлень про сутність і 

структуру креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва в контексті професійної підготовки; особливостей 

сучасних підходів до формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва в закладах вищої освіти. 

2. За результатами узагальнення різних підходів до трактування 

ключового поняття нашого дослідження та з урахуванням особливостей 

професійної діяльності фахівців декоративно-прикладного мистецтва 

визначено креативну компетентність майбутніх фахівців декоративно-

прикладного мистецтва як інтегративну якість особистості, яка 

обумовлює професійний саморозвиток та готовності майбутнього фахівця 

декоративно-прикладного мистецтва до самостійної організації власної 

креативної діяльності на основі здобутих знань, умінь, навичок та 

особистісного досвіду. 

3. Поліфункційний характер досліджуваного феномену дозволив 

виокремити та обґрунтувати такі структурні компоненти креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва: 

ціннісно-мотиваційний (наявність спрямованості на саморозвиток та 

самовдосконалення; стійких ціннісних установок, що актуалізують 



 174 

необхідність формування креативної компетентності майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва і стимулюють креативно-художній вияв 

особистості, зростання його майстерності, наявність цінностей професійної 

самореалізації майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва); 

професійно-когнітивний (система необхідних базових теоретичних знань, які 

будуть необхідні в подальшій професійній діяльності фахівців декоративно-

прикладного мистецтва), креативно-діяльнісний (практична реалізація 

професійно-креативного становлення майбутнього фахівця декоративно-

прикладного мистецтва, формування власного креативно-індивідуального 

стилю; наявність обґрунтованої креативної позиції, уміння й навички 

прогнозування та створення нового, креативні вміння приймати нестандартні 

креативні рішення); рефлексивний (переосмислення майбутнім фахівцем 

власної креативної діяльності, наявність навичок і вмінь самоаналізу 

результатів власної практичної діяльності, визначення та корекція впливу 

душевного стану майбутнього фахівця на креативну діяльність). 

4. Розроблено критерії сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва (мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний, рефлексивний), відповідні показники та рівні 

(високий, середній, низький). Констатувальний етап експериментальної 

роботи засвідчив переважно низький та середній рівні сформованості 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва за всіма критеріями в контрольній та експериментальній групах.  

5. Ґрунтуючись на теоретичних засадах дослідження, наукових 

положеннях щодо поняття «педагогічні умови», розроблено й упроваджено 

педагогічні умови формування креативної компетентності майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва в процес професійної 

підготовки в закладах вищої освіти: формування особистісно спрямованої 

мотивації майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва на 

оволодіння креативною компетентністю; дотримання етапності й 

послідовності в процесі формування креативної компетентності майбутніх 
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фахівців декоративно-прикладного мистецтва в закладах вищої освіти; 

створення індивідуально-креативного середовища як засобу формування 

креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного 

мистецтва. 

6. Упровадження педагогічних умов здійснено в процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва через 

оновлення змісту освітніх дисциплін: «Рисунок», «Живопис», «Основи 

композиції», «Технологія живопису», «Техніки графіки», 

«Кольорознавство»; шляхом інтеграції в професійну підготовку майбутніх 

фахівців декоративно-прикладного мистецтва дисципліни вільного вибору 

студентів «Композиція в декоративно-прикладному мистецтві»; 

упровадження комплексу тренінгових вправ з формування креативної 

компетентності.   

7. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи засвідчив 

позитивні зміни в динаміці рівнів сформованості креативної компетентності 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва в ЕГ. Так, у 

студентів ЕГ виявлено суттєву динаміку за всіма рівнями сформованості 

креативної компетентності майбутніх фахівців, тоді як у КГ динаміка 

виявилася незначною, що підтверджено за допомогою критерію Пірсона 2. 

Позитивні якісні і кількісні зміни є підставою для загального висновку 

про ефективність запропонованих педагогічних умов формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. 

Дисертаційна робота не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 

Перспективу подальшої наукової роботи вбачаємо в дослідженні проблеми 

можливостей дистанційної освіти щодо формування креативної 

компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Методика «Оцінки потреби в досягненні»  

(за М. Корольчуком і В. Крайнюк) 

Шановні майбутні фахівці декоративно-прикладного мистецтва! 

Дайте відповіді на запитання «так» чи «ні». Відповіді, що збігаються з 

«ключовими» (за кодом), підсумовуються – по 1 балу за кожну відповідь. 

Текст питальника 

1. Уважаю, що успіх у житті скоріше залежить від випадку, ніж від 

розрахунку. 

2. Якщо я позбавлюсь улюбленого заняття, життя для мене втратить 

сенс. 

3. Для мене в будь-якій справі важливіше не виконання, а кінцевий 

результат. 

4. Уважаю, що люди більше страждають від невдач на роботі, ніж від 

поганих взаємин із близькими. 

5. На мою думку, більшість людей живуть далекою метою, а не 

близькою.  

6. У житті в мене було більше успіхів, ніж невдач.  

7. Емоційні люди мені подобаються більше, ніж діяльні.  

8. Навіть у звичайній роботі я намагаюся вдосконалити деякі її 

елементи.  

9. Поглинаючи в думки про успіх, я можу забути про заходи безпеки.  

10. Мої близькі вважають мене ледачим.  

11. Думаю, що в моїх невдачах винні, скоріше, обставини, ніж я сам.  

12. Терпіння в мені більше, ніж здібностей.  

13. Мої батьки занадто суворо контролювали мене.  

14. Лінощі, а не сумнів в успіху, змушують мене часто відмовлятися від 

своїх намірів.  

15. Думаю, що я впевнена в собі людина.  
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16. Заради успіху я можу ризикнути, навіть якщо шанси невеликі. 

17. Я старанна людина.  

18. Коли все йде гладко, моя енергія підсилюється.  

19. Якби я був журналістом, я писав би, скоріше, про оригінальні 

винаходи людей, ніж про події.  

20. Мої близькі зазвичай не поділяють моїх планів.  

21. Рівень моїх вимог до життя нижчий, ніж у моїх товаришів.  

22. Мені здається, що наполегливості в мені більше, ніж здібностей.  

Результати оцінюються за допомогою форми 1.  

Форма 1  

Рівень потреби в досягненні  

Сума балів  

Рівень потреби в досягненні  

Низький                Достатній                  Високий  

2 – 11                      12 – 15                      16 – 19  

Код: відповіді «так» на запитання 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22;  

відповіді «ні» на запитання 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20. 
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Додаток Б 

Тест «Наскільки у вас розвинута інтуїція?» 

1. Чи скоро ви вгадуєте відповіді, граючи в різні ігри? 

2. Чи щастило вам кілька разів підряд у грі на гроші? 

3. Чи відчували ви коли-небудь, що ваш дім комфортний та 

щасливий? 

4. Чи хотілося вам ближче пізнати людину після того, як бачили її 

всього одну мить? 

5. Чи бувало так, що ви відчували, хто дзвонить по телефону, не 

піднявши слухавки? 

6. Чи чули ви коли-небудь голос, який говорив, що вам робити? 

7. Чи вірите ви в долю? 

8. Чи буває так, що ви знаєте наперед, що збирається сказати 

людина? 

9. Чи снився вам коли-небудь поганий сон, який потім виявився 

віщим? 

10. Чи знали ви коли-небудь наперед, що знаходиться в листі, не 

відкривши його? 

11. Чи закінчуєте ви речення за співрозмовника в розмові?  

12. Чи бувало так, що ви думали про людину, з якою ви давно не 

спілкувались, а потім несподівано отримали від неї листівку, лист чи просто 

зустрілись. 

13. Чи буває так, що ви з незрозумілих причин не довіряєте людям? 

14. Чи гордитесь ви тим, що можете з першого погляду визначити 

характер людини? 

15. Чи відчували ви коли-небудь, що ви вже десь усе це бачили? 

16. Чи відмовлялись ви летіти на літаку через страх, що він може 

розбитись? 

17. Чи просипались ви вночі з переживанням про безпеку товариша 

чи родича?  
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18. Чи бувало так, що вам без причини не подобаються деякі люди? 

19. Чи бувало так, що ви бачили певний аксесуар чи одяг і відчували, 

що обов’язково повинні це мати? 

20. Чи вірите ви в кохання з першого погляду? 

Підрахунок балів. Позитивна відповідь оцінюється в 1 бал, за 

негативну ви отримуєте 0 балів. 

Результати: 10 – 20 балів. У вас сильно розвинена інтуїція. Ви 

володієте незвичайними здібностями і не боїтесь довіряти своїй інтуїції.  

1 – 9 балів У вас розвинена інтуїція, але ви не завжди повністю 

використовуєте свої інтуїтивні здібності. Старайтесь частіше 

використовувати інтуїцію при прийнятті рішень. Приймаючи не дуже 

важливі рішення, навчіться керуватись першою думкою, яка спаде вам на 

думку. Якщо вам необхідно розв’язати важку проблему, постарайтесь 

розслабитися, наприклад, подихайте свіжим повітрям чи прийміть ванну. І 

дайте таким чином можливість проявитись новим думкам та ідеям. Ви будете 

здивовані тим, скільки можливих рішень і відповідей спаде вам на думку. 

Запишіть усі ці можливі відповіді й уважно їх проаналізуйте. Ви побачите, 

що найкраще рішення зразу виділиться. 

0 балів. У вас зовсім не розвинута інтуїція. Але вона знаходиться 

далеко у вашій підсвідомості. Постарайтесь частіше дозволяти їй 

проявлятись і активніше використовуйте її. Цілком можливо, що ви відчуєте 

переваги розвинутої та сильної інтуїції. 
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Додаток В 

Методика «Вивчення мотиву творчої діяльності»  

(Е. Телегіна, В. Подвойський) 

Методика дослідження спрямованості та рівня розвитку внутрішньої 

мотивації діяльності студентів при вивченні конкретних навчальних 

дисциплін.  

Методика складається з 20 суджень і запропонованих варіантів 

відповіді. Для підвищення достовірності результатів усі питання 

збалансовані за кількістю позитивних («так») і негативних («ні») відповідей: 

за кожною шкалою їм відповідає однакова кількість пунктів питальника.  

Зміст тесту-питальника  

Інструкція: З метою підвищення ефективності навчання просимо вас 

узяти участь у нашому дослідженні. Прочитайте кожне твердження й 

висловіть свою думку щодо предметів, які вивчаються, проставивши напроти 

номера твердження відповідну відповідь, використовуйте для цього зазначені 

в дужках позначення: 

– правильно (++); 

– імовірно, правильно (+); 

– імовірно, неправильно (–); 

– неправильно (– –). 

Зміст суджень  

1. Вивчення цього предмета дає мені можливість дізнатися багато 

важливого для себе, проявити свої здібності.  

2. Досліджуваний предмет мені цікавий, і я хочу знати з цього 

предмета якомога більше.  

3. У вивченні цього предмета мені достатньо тих знань, які я отримую 

на заняттях.  

4. Навчальні завдання з цього предмета мені нецікаві, я їх виконую, бо 

цього вимагає вчитель (викладач).  
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5. Труднощі, що виникають при вивченні цього предмета, роблять його 

для мене ще більш захопливим. 

6. При вивченні цього предмета, крім підручників і рекомендованої 

літератури, самостійно читаю додаткову літературу.  

7. Уважаю, що важкі теоретичні питання з цього предмета можна було 

б не вивчати.  

8. Якщо щось не виходить з цього предмета, намагаюся розібратися і 

дійти до суті.  

9. На заняттях з цього предмета в мене часто буває такий стан, коли 

«зовсім не хочеться вчитися».  

10. Активно працюю й виконую завдання тільки під контролем учителя 

(викладача).  

11. Матеріал, досліджуваний з цього предмета, з цікавістю обговорюю 

у вільний час (на перерві, удома) зі своїми однокласниками (друзями).  

12. Намагаюся самостійно виконувати завдання із цього предмета, не 

люблю, коли мені підказують і допомагають. 

13. По можливості намагаюся списати виконання завдань у товаришів 

або прошу когось виконати завдання за мене.  

14. Уважаю, що всі знання з цього предмета є цінними і, по 

можливості, потрібно знати з цього предмета якомога більше.  

15. Оцінка із цього предмета для мене важливіша, ніж знання.  

16. Якщо я погано підготовлений до уроку, то особливо не засмучуюсь 

і не переживаю.  

17. Мої інтереси й захоплення у вільний час пов’язані із цим 

предметом.  

18. Цей предмет дається мені через силу, і мені доводиться змушувати 

себе виконувати навчальні завдання.  

19. Якщо через хворобу (або з інших причин) я пропускаю уроки з 

цього предмета, то мене це засмучує.  
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20. Якби це було можливо, то я виключив би цей предмет з розкладу 

(навчального плану). 

 

Обробка результатів  

Підрахунок показників питальника проводиться відповідно до ключа, 

де «так» означає позитивні відповіді (правильно; імовірно, правильно), а «ні» 

– негативні (імовірно, неправильно; неправильно).  

Ключ  

Так: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19.  

Ні: 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20.  

За кожен збіг із ключем нараховується один бал. Чим вище сумарний 

бал, тим вище показник внутрішньої мотивації вивчення предмета. При 

низьких сумарних балах домінує зовнішня мотивація вивчення предмета.  

Для визначення рівня внутрішньої мотивації можуть бути використані 

такі нормативи кордону: 

0 – 5 балів – низький рівень внутрішньої мотивації; 

6 – 14 балів – середній рівень внутрішньої мотивації; 

15 – 20 балів – високий рівень внутрішньої мотивації. 

Запропоновану методику можна використовувати з метою:  

1) аналізу причин неуспішності студентів;  

2) виявлення категорій студентів залежно від спрямованості мотивації 

вивчення предмета (з домінуванням зовнішньої мотивації, домінуванням 

внутрішньої мотивації й середнім рівнем);  

3) забезпечення психологічного супроводу студентів у процесі 

навчання;  

4) дослідження ефективності викладання навчальних дисциплін і 

пошуку резервів її підвищення. 
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Додаток Г 

Тест «Діагностика творчого потенціалу та креативності» 

Методика визначення рівня творчого потенціалу та креативності 

містить 18 питань. Оберіть один з варіантів відповідей та поставте бали за 

схемою: відповідь «а» – 3 бали, «б» – 1, «в» – 2 бали. 

У тесті необхідно позначити найбільш прийнятні для вас варіанти 

відповідей. 

1. Чи вважаєте ви, що навколишній світ можна покращити?  

   а) так;  

   б) ні;  

   в) так, але тільки в деякий випадках. 

2. Чи думаєте ви, що самі зможете брати участь у значних змінах 

навколишнього світу?  

   а) так, у більшості випадків;  

   б) ні;  

   в) так, у деяких випадках. 

3. Чи вважаєте ви, що деякі з ваших ідей принесуть значний прогрес у 

тій сфері діяльності, яку ви оберете?  

   а) так;  

   б) звідки в мене можуть бути такі ідеї?  

   в) можливо, мої ідеї принесуть не надто значний прогрес, але деякий 

успіх можливий. 

4. Чи вважаєте ви, що в майбутньому будете відігравати настільки 

важливу роль, що зможете у навколишньому світі щось принципово змінити?  

   а) так, напевно;  

   б) дуже малоймовірно;  

   в) може бути. 

5. Коли ви вирішуєте щось зробити, чи впевнені в тому, що справа 

вийде?  

   а) звичайно;  
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   б) часто охоплюють сумніви;  

   в) частіше впевнений, ніж невпевнений. 

6. Чи виникає у вас бажання зайнятися справою, у якій ви на цей 

момент некомпетентні й абсолютно її не знаєте?  

   а) так, невідоме мене приваблює;  

   б) ні;  

   в) усе залежить від самої справи й обставин. 

7. Якщо ви займаєтеся незнайомою справою, чи буде у вас бажання 

домогтися досконалості?  

   а) так;  

   б) що вийде, те й добре;  

   в) якщо це не дуже важко, то так. 

8. Якщо справа, яку ви не знаєте, вам подобається, чи хочете ви 

дізнатись про неї все?  

   а) так;  

   б) ні, треба вчитися найбільш важливого;  

   в) ні, я тільки задовольню свою цікавість. 

9. Коли ви зазнаєте невдачі, то:  

   а) якийсь час наполягаєте, навіть усупереч здоровому глузду;  

   б) відразу махнете рукою на справу, як тільки зрозумієте її 

нереальність;  

   в) продовжуєте робити свою справу, поки здоровий глузд не покаже 

непереборність перешкод. 

10. Професію потрібно обирати, виходячи зі:  

   а) своїх можливостей і перспектив для себе;  

   б) стабільності, значущості, потрібності професії;  

   в) престижу й переваг, які вона забезпечить. 

11. Подорожуючи, чи могли б ви легко орієнтуватися на маршруті, по 

якому вже пройшли?  

   а) так;  
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   б) ні;  

   в) якщо місце сподобалося й запам’яталося, то так. 

12. Чи можете ви згадати відразу ж після бесіди все, про що 

говорилось?  

   а) так;  

   б) ні;  

   в) згадаю все, що мені цікаво. 

13. Коли ви чуєте слово незнайомою мовою, чи можете ви повторити 

його по складах без помилок, навіть не знаючи його значення?  

   а) так;  

   б) ні;  

   в) повторю, але не зовсім правильно. 

14. У вільний час ви волієте:  

   а) залишатися наодинці, помізкувати;  

   б) перебувати в компанії;  

   в) мені байдуже, чи буду я один або в компанії. 

15. Ви займаєтеся якоюсь справою. Ви вирішуєте припинити її, тільки 

коли:  

   а) справа закінчена і, як вам здається, виконана відмінно;  

   б) ви більш-менш задоволені зробленим;  

   в) справа здається зробленою, хоча можна зробити краще. Але 

навіщо? 

16. Коли ви на самоті, ви:  

   а) любите мріяти про якісь речі, можливо, й абстрактні;  

   б) за будь-яку ціну намагаєтеся знайти собі конкретне заняття;  

   в) іноді любите помріяти, але про речі, які пов’язані з вашими 

справами. 

17. Коли якась ідея захоплює вас, то ви станете думати про неї:  

   а) незалежно від того, де й з ким ви перебуваєте;  

   б) тільки наодинці;  
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   в) тільки там, де є тиша. 

18. Коли ви відстоюєте якусь ідею, ви:  

   а) можете відмовитися від неї, якщо аргументи опонентів здадуться 

вам переконливими;  

   б) залишитеся при своїй думці, які б аргументи не висувалися;  

   в) зміните свою думку, якщо опір виявиться занадто сильним.  

Ключ до тесту «Діагностика творчого потенціалу та креативності» 

Додайте бали за такою схемою:  

Відповідь «а» – 3 бали, «б» – 1, «в» – 2 бали.  

 

Інтерпретація результатів тесту: 

48 і більше балів – у вас закладено значний творчий потенціал, що дає 

вам багатий вибір творчих можливостей. Якщо ви на ділі зможете 

застосувати ваші здібності, то вам доступні найрізноманітніші форми 

творчості. 

18 – 47 балів – у вас є якості, які дозволяють вам творити, але є й 

бар’єри. Найнебезпечніший бар’єр – страх, особливо для людей, 

орієнтованих на обов’язковий успіх. Острах невдачі сковує уяву – основу 

творчості. Страх може бути й соціальним, страхом суспільного осуду. Будь-

яка нова ідея проходить через етап несподіванки, подиву, невизнання, осуду 

навколишніми. Острах осуду за нове та незвичне для інших, а також 

здивовані погляди сковують творчу активність, знищують творчу 

особистість.  

Джерело: Рогов Е. И. Настольная книга практичного психолога. 

Книга 2. М., 1999. 
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Додаток Д 

Картинки корейського художника Даехюн Кім. 

Назва картини: Усередині нутра  

 

Назва картини: Бачити невидиме 
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Назва картини: Твоє власне Его стає все більшим і більшим  
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Назва картинки: Заплутані взаємини 

 

Назва картинки: Порятунок  
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Назва картинки: Безсонні дні 

 

 

Назва картинки: Місце для сумнівів 
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Назва картинки: Плата буття  

 

Назва картинки: Абстрактний романтик  
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Додаток Е 

Питальник креативності С. Рензуллі 

Лист відповідей до питальника креативності С. Рензуллі  

Шкала креативності 

Дата_________; курс___________; вік______ 

ПІБ респондента ______________________________________________ 

У таблиці під номерами від 1 до 10 відмічені характеристики творчого 

прояву (креативності). Будь ласка, оцініть, використовуючи чотирибальну 

систему, ступінь володіння зазначеними вище творчими характеристиками. 

Можливі балі оцінювання: 4 – постійно; 3 – часто; 2 – іноді; 1 – рідко.  

Загальна оцінка креативності є сума балів за десятьма пунктами 

(мінімальна оцінка – 10; максимальна – 40). 

 

Творчі характеристики  

 

№ ПІБ Творчі характеристики  Сума балів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Творчі характеристики 

1. Надзвичайно допитливий у найрізноманітніших галузях: постійно 

ставить запитання про що-небудь і про все. 

2. Висуває велику кількість різних ідей або розв’язання проблем; часто 

пропонує незвичайні, нестандартні, оригінальні відповіді. 

3. Вільний і незалежний у вираженні своєї думки, іноді гарячий у 

суперечці; завзятий і наполегливий. 

4. Здатний ризикувати; заповзятливий і рішучий. 

5. Віддає перевагу завданням, пов’язаним із «грою розуму»; фантазує, 

володіє уявою («цікаво, що станеться, якщо ...»); маніпулює ідеями (змінює, 

ретельно розробляє їх); любить займатися застосуванням, покращенням і 

зміною правил та об’єктів. 
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6. Володіє тонким почуттям гумору й бачить смішне в ситуаціях, що не 

здаються смішними іншим. 

7. Усвідомлює свою імпульсивність і приймає це в собі, більш 

відкритий до сприйняття незвичайного в собі (вільний прояв «типово 

жіночих» інтересів для хлопчиків; дівчатка більш незалежні й наполегливі, 

ніж їхні однолітки); проявляє емоційну чутливість. 

8. Має почуття прекрасного; приділяє увагу естетичним 

характеристикам речей і явищ. 

9. Має власну думку і здатний її відстоювати; не боїться бути 

несхожим на інших; індивідуаліст, не цікавиться деталями; спокійно 

ставиться до творчого безладу. 

10. Критикує конструктивно; не схильний покладатися на авторитетні 

думки без їхньої критичної оцінки. 
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Додаток Ж 

Тренінг «Розвиток креативності як засіб професійної самореалізації» 

Метафори (час: 20 – 30 хв)  

Мета: продемонструвати цінність автентичності внутрішнього світу 

людини.  

Інструкція: учасникам пропонується записати метафоричні означення 

понять «мрія», «самотність», «людина», «життя» (або будь-яких інших 

понять за вибором групи), наприклад, «понеділок – це день, з якого 

систематично можна починати нове життя». «Натхнення – це прекрасна 

квітка на кактусі наших думок».  

Обговорення: учасники по черзі читають свої мінітвори. 

 

Коло субособистостей (час: 40 – 60 хв)   

Мета: усвідомити диференційованість власного Я.  

Інструкція: кожен з учасників письмово виконує такі завдання:  

1) скласти перелік 10 основних цінностей життя;  

2) записати всі бажання, які спали на думку;  

3) вибрати з усіх бажань 5 – 6 найважливіших для вас;  

4) уявити, ніби кожне бажання – це ваш друг. Опишіть їх і дайте їм 

ім’я. Це може бути конкретне ім’я, вигадана або улюблена фраза цієї 

людини;  

5) на окремому аркуші на всю площу намалювати велике коло. У 

середині цього кола – маленьке, діаметром 1 – 2 см, позначити його «Я» 

(центральна особистість);  

6) коло, що оточує, розбити на сектори необхідної величини залежно 

від «розміру» конкретної субособистості) і розмістити в них олюднені 

бажання – субособистості;  

7) уявити, що ви і ваші субособистості разом зустрічаєте Новий рік. Що 

б вони вам подарували?  
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Обговорення: учасники представляють свої субособистості, 

характеризують їх та описують, що б вони могли подарувати центральній 

особистості? Чи толерантні одна до одної ваші субособистості? Якою мірою 

представлені в бажаннях – субособистостях ваші життєві цінності? Через які 

субособистості реалізуються ваші життєві цінності? Що нового ви дізналися 

про себе?   

 

Дерево мого успіху (час: 10 – 20 хв) 

Мета: чітко окреслити свої сильні сторони.  

Матеріал: папір, фломастери.  

Інструкція: намалюйте дерево, а його складові частини підпишіть своїми 

основними рисами, які, на вашу думку, допомагають вам досягати успіху. 

Обговорення: учасники демонструють свої малюнки та інтерпретують їх. 

Вправа «День буває» 

Мета: розширення емоційного поля особистості, формування вміння 

усвідомлювати пережиті почуття та користуватися ними. Відомо, що ті самі 

події в різних людей викликають різні почуття. Я пропоную вам продовжити 

розпочаті мною фрази першим, що спаде вам на думку. Працюємо по колу. 

Отже: 

День буває… Друг буває… Пара буває… Людина буває… Мрія 

буває… Життя буває... 

Релаксація (Музична з елементами аромотерапії) 

Фантазія як спосіб побудови віртуальної реальності теж може містити 

паростки внутрішнього конфлікту, оскільки в людини, яка фантазує, 

мотивація реалізації ідей, думок, бажань характеризується дуже низьким 

рівнем спроб здійснити щось у реальному часі. Для вирішення проблеми 

ситуація не є втраченою. Як позитив можна відзначити, що фантазія робить 

можливим створення парадоксальних варіантів рішень, які часто своєю 

оригінальністю виводять людину зі стану опору реальності або недіяння.  
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Додаток З 

Навчальна програма  

«Композиція декоративно-прикладного мистецтва» 

 

Освітня програма дисципліни (за вибором студента) 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

Курсу / навчальної дисципліни 

«КОМПОЗИЦІЯ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ»  

                       Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

Голова вченої ради 

___________________  

Ректор ________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старобільськ – 2021 
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Характеристика освітньої програми: 

 

Кількість кредитів ECTS 6,0 кредитів 

ECTS (180 годин) 

Кожен модуль складається   1 кредит ECTS (30 годин) 

Загальна кількість модулів 2 

Форма навчання Очна, заочна 

 

1. Відомості про викладача. 

Лі Сяося – аспірант кафедри педагогіки ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», e-mail: 

lixiaoxia20202020@gmail.com 

Мета курсу – освоєння студентами теоретичних та практичних основ композиції в 

декоративно-прикладному мистецтві, що є одними з найважливіших засобів створення 

художньої форми в мистецтві, без якого неможливі зміст та сенс художньої форми. 

Вивчення композиції в декоративно-прикладному мистецтві як складника циклу 

дисциплін підготовки за фахом має сприяти формуванню професійно зрілого митця, 

здатного вирішувати складні творчі завдання. 

Завдання   
– засвоєння теоретичних основ з дисципліни «Композиція в декоративно-

прикладному мистецтві»; 

– підготовка студентів до самостійного рішення практичних і творчих завдань у 

їхній творчій діяльності; 

– розвиток естетичного та емоційного ставлення до творів декоративно-

прикладного мистецтва, уміння розуміти та цінувати народну художню творчість; 

– виховання в студентів працьовитості, відповідальності до виконання завдань 

курсу, дисциплінованості, самостійності; 

– розрізняти види декоративно-прикладного мистецтва, порівнювати засоби 

художньої виразності творів декоративно-прикладного мистецтва, інтерпретувати їхній 

зміст. 

Сформовані компетентності: 

СК1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел з 

використанням інформаційних і комунікаційних технологій. 

СК2. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. Здатність 

генерувати нові ідеї (креативність). 

СК3. Здатність до теоретичного освоєння мистецької спадщини, фахової орієнтації 

в сучасному світовому та українському образотворчому просторі. 

СК4. Володіння образотворчою грамотою на рівні, необхідному для сприймання, 

оцінки та створення художнього образу. 

СК5. Здатність до практичної художньої діяльності та підвищення своєї 

майстерності. 

СК6. Усвідомлювати значущість мистецької спадщини, демонструвати 

сформованість ціннісних орієнтирів у галузі культури та мистецтва, фахово орієнтуватися 

в сучасному світовому та вітчизняному образотворчому просторі. 

СК7. Демонструвати знання основних понять теорії образотворчого мистецтва. 

СК8. Усвідомлювати теоретичні основи образотворчої грамоти на рівні, 

необхідному для сприймання, оцінки та створення художнього образу. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: 

– специфіку компонування окремих предметів та елементів в цілу композиційну 

структуру з урахуванням пластичних, формальних і колористичних особливостей; 

– розуміння «симетрії» та «асиметрії», значення силуету, а також властивостей 

декору щодо композиції загалом; 

mailto:lixiaoxia20202020@gmail.com


 222 

– особливості композиційної побудови творів декоративно-прикладного мистецтва; 

– головні технічні засоби формування зображення, поєднання цих технік у синтези, 

які підсилюють зображальні моменти в художніх творах, акцентують головні моменти, 

повніше відображають сюжет та ідею, а також тематику твору; 

– основи теорії і практики композиції, значення композиції в декоративно-

прикладному мистецтві; 

уміти: 

– повноцінно розкривати сюжет та ідею завдання з елементами авторського 

бачення; 

– композиційно організувати предметне середовище з урахуванням формально-

композиційних вимог; 

– знайти точку і рівень зору, удало розмістити зображення на форматі, ураховуючи 

перспективні й кольорові рішення; 

– використовувати класичні та новітні художні техніки, їх симбіоз. 

2. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування дисципліни). 

 

Модулі освітньої програми 
 

 

 

№ 
Змістові модулі та їхня 

структура 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
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Модуль 1. Теоретичні основи композиції в декоративно-прикладному мистецтві 

 

1. 
«Асоціація» 6 2  6 

 

6 
  

 

6 

 

2.  «Інтерпретація» 8 2 2 4 

 

 

8 

   

 

8 

3. «Вивчення культур країн народів 

світу». Вибір джерела творчості 

(замальовки, начерки). 

Використання репродукцій творів 

світових художників з 

образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва, а також 

літературні джерела із 

зображенням археологічних 

знахідок та мистецьких здобутків 

культур народів світу. Передача 

найбільш характерних рис 

зображуваного за допомогою 

чорно-білої графіки, тону, кольору 

10  2 8 

 

 

 

 

10 

   

 

 

 

10 

4.  Роль імпровізації для створення 

художнього образу. Створення 

образу за пам’яттю та уявою, 

узагальнення обрисів 

18 2 6 10 18 2 2 

14 
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5. «Вивчення різних видів 

українського декоративно-

прикладного мистецтва». Вибір 

джерела творчості (замальовки, 

начерки). Використання 

репродукцій творів українських 

майстрів та художників з 

декоративно-прикладного 

мистецтва 

8  2 4 8   8 

Загальна кількість годин модуля 1 50 6 12 32 50 2 2 46 

 

Модуль 2. Практико-тренінгові основи композиції в декоративно-прикладному 

мистецтві 

1. «Створення асоціативної 

композиції (на виявлення 

композиційного центру на основі 

зібраного матеріалу)». Асоціація 

та інтерпретація як засоби 

художнього переосмислення 

елементів форми 

20 2 8 10 20  2 18 

2. «Створення асоціативної 

композиції (витинанка)». 

Створення образу за пам’яттю та 

уявою, узагальнення обрисів. 

Виконання власної композиції на 

основі зібраного матеріалу 

18 2 2 14 18   18 

3 «Створення асоціативної 

композиції (відкритої на основі 

зібраного матеріалу)». Роль 

імпровізації для створення 

художнього образу. Способи 

стилізації форми та методи 

декоративного трактування. 

Створення образу за пам’яттю та 

уявою,  узагальнення обрисів 

14 2 2 8 14   6 

4 «Створення асоціативної 

композиції (на виявлення 

композиційного центру». 

Асоціація та інтерпретація як 

засоби художнього 

переосмислення елементів форми. 

Виконання власної композиції на 

основі зібраного матеріалу 

18 2 6 10 18  2 16 

5 «Створення асоціативної 

композиції (витинанка)». 

Виконання власної композиції на 

основі зібраного матеріалу 

20 2 8 10 20 2 2 16 

Загальна кількість годин модуля 2 90 10 28 52 90 2 6 82 

Загальна кількість годин модуля 3 40 6 10 24 40 2 4 34 

Загальна кількість годин освітньої 

програми 
180 22 50 108 180 6 12 162 
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3. Список рекомендованої навчальної літератури. 

Основна навчальна література 

1. Волкотруб І Т., Основи художнього конструювання, Київ, 1988. 

2. Гудак В. Основи композиції – провідна ланка навчально-методичного процесу 

підготовки митця. - Електронний ресурс. - Режим доступу: 

file:///C:/Users/Home/Downloads/had_2010_3_10.pdf 

3. Каленюк О. Метод асоціацій в створенні декоративної композиції.-Електронний 

ресурс- Режим доступу: file:///C:/Users/Home/Downloads/3264-6894-1-PB.pdf 

4. Костенко Т. В., Основи композиції та тримірного формоутворення: Навчально- 

методичний посібник, Харьків, 2003. 

5. Михайленко В. Є., Яковлєв М. І. Основи композиції. Навчальний посібник. Київ, 

Каравела, 2004. 

6. Плазовська Л. Теорія і практика композиції площинного характеру в коментарях 

художників-педагогів. - Електронний ресурс. - Режим доступу: 

file:///C:/Users/Home/Downloads/mtao_2013_4_6%20(1).pdf 

7. Принципи та засоби композиції. - Електронний ресурс. - Режим доступу: 

http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1240&T=02_1&lng=1&st=0 

8. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, 

стилістика, типологія), Київ, Редакція вісника «Ант», 2005, ХVІ, 400 с. 

9. Сідорова О. Викладання асоціативної композиції в НАУ, як засіб розвитку 

творчої особистості дизайнера. 

http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/31176/1/Sidorova_Evtushenko.pdf 

10. Словник мистецьких термінів http://lib.iitta.gov.ua/709237/1.pdf 

11. Теория и практика создания декоративной композиции . - Електронний ресурс. - 

Режим доступу: https://studizba.com/lectures/11-iskusstvo-i-iskusstvovedenie/380-dekorativno- 

prikladnoe-tvorchestvo/5189-13-teoriya-i-praktika-sozdaniya.html 

12. Теорії композиції. - Електронний ресурс. - Режим доступу: https://helpiks.org/2- 

120672.html 

13. Яковлєв М. Стилізація та абстрагування – основа моделювання образної 

виразності . Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці, 

Київ, 2011. Вип. 18. С.188–197. 

14. Яремків М. Композиція: творчі основи зображення. Навчальний посібник. 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2005, 112 с. 

 

4. Форма атестації – залік 

Критерії оцінювання 

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв (денна форма 

навчання): 

- письмові модульні контрольні роботи – 40%; 

- результати роботи на практичних заняттях – 40%; 

- самостійна робота – 20%. 

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв (заочна форма 

навчання): 

- письмові модульні контрольні роботи – 40%; 

- результати роботи на практичних заняттях – 40%; 

- самостійна робота – 20%. 
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Додаток И 

Вправа «Пробудження внутрішніх ресурсів» 

Мета. Підвищити внутрішні ресурси учасників, зняти внутрішні 

бар’єри.  

Сядьте зручніше. Заплющте очі! Зробіть вдих і глибокий видих. Уявіть 

себе в казковій країні. Перед вами двері. Це ваші двері. Уявіть собі їхній 

колір, форму, фактуру. Усе це – якості ваших дверей. За ними багато цікавих, 

захоплювальних речей, про існування яких ви не здогадуєтесь. Одна з них – 

це сила, якою ви ще не користувалися. Тут ви знайшли і нові вміння, про 

існування яких у собі ви не здогадувалися. Не поспішаючи відчиняйте двері. 

І в якій би формі не були вміння, дозвольте їм сформуватися, нехай вони 

прийдуть до вас. Ці вміння можуть здаватися вам дивними, незвичними. 

Уявіть, що вони у вас уже є. Спробуйте усвідомити, що це ваша невід’ємна 

частина. Нехай творча сила міцніє, навички покращуються. Ви можете 

користуватися цими вміннями в разі необхідності. А зараз залиште їх, 

тихенько зачиніть двері. Ви почуваєтеся добре, збережіть у собі відчуття 

вміння і творчої сили. Відкрийте очі! 

Обговорення: Що відчули? Чи змінився настрій! Чи впливає музика на 

емоційний стан людини? 
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Додаток К 

Творчі роботи. Автор: Лі Сяося 

Ім’я та прізвище: Лі Сяося 

Робота, місце: Юньченський університет 

Тип роботи: Цифрове мистецтво дизайн 

Назва твору: 

Художній музей Інк Хедонг, Міжнародна премія кращих робіт 

▪ 24 ~ 30.08.2018 р., тема «Генезис», серія «Квітка Всесвіту 1», Азіатський 

альянс ANBDBeyondDesign 2018, Малайзія, Університет першого міста, 

Міжнародна премія кращих робіт 
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22 ~ 26.10.2018 р., тема «Генезис», серія «Квітка Всесвіту 2», Азіатський 

альянс АНБД за межами дизайну 2018 року, провінція Шаньсі 
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02 ~ 07.11.2018 р., тема «Генезис», серія «Квітка Всесвіту 3», Азіатський 

альянс АНБД за межами дизайну 2018 року, Сеул, Південна Корея, Музей 

«Ліс мрії», Міжнародна премія кращих робіт 
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15 ~ 25. 12. 2018 р., тема «Генезис», «Квітка Всесвіту 4», Азіатський альянс 

ANBDBeyondDesign 2018, Тайвань, музей «Чжишан», Міжнародна премія 

кращих робіт 
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Ім’я та прізвище: Лі Сяося 

Робота, місце: Юньченський університет 

Тип роботи: Кераміка 

Назва твору: 

12.2017 р., тема «Резонанс», серія 1 «Місяць і зірки», ANBD Asia Alliance 

Beyond Design, Сеул, Південна Корея, павільйон DreamForest 
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