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НАУКА – ПРАКТИЦІНАУКА – ПРАКТИЦІ

Анотація.
Підготовка педагога- дизайнера, здатного до взаємодоповнення художньої, інженерно- технічної та комп’ютерної 

графіки, стає одним із пріоритетних завдань підготовки майбутніх учителів технологій. Предметами досліджень  
науковців були: oсобливості проєктної діяльності студентів, художньо- проєктна підготовка, проєктна компетент-
ність, проєктно- технологічна та інформаційно- комунікаційна компетентності майбутніх учителів технологій; мето-
дика навчання художнього проєктування майбутніх фахівців із дизайну; методична система художньо- технічного про-
єктування у фаховій підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.  

Проте досі зберігається суперечність між необхідністю підготовки сучасного вчителя технологій як педагога- 
дизайнера і недостатньо з’ясованими й обґрунтованими теоретичними засадами формування проєктно- графічної ком-
петентності у здобувачів вищої педагогічної освіти з технологій. 

Уточнено формулювання поняття «проєктно- графічна компетентність майбутніх учителів технологій»; з’ясовано 
педагогічні, психологічні, проєктно- технологічні, мистецтвознавчі теоретичні засади формування проєктно- графічної 
компетентності в майбутніх учителів технологій; відібрано сукупність ефективних педагогічних умов формування до-
сліджуваної якості.

Інноваційність підходу до розв’язання досліджуваної проблеми полягає у взаємодоповненні змісту проєктних, мис-
тецьких, інженерно- технічних виробничих технологій, що виявляються у проєктній графіці ергодизайну, етнодизайну, 
веб- дизайну.

Ключові слова: теоретичні засади; графічний дизайн; проєктно- графічна компетентність; учитель технології; 
дизайн- мислення. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНО-ГРАФІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Метою пропонованої увазі статті є теоретич-
не обґрунтування комплексу педагогічних умов 
формування проєктно- графічної компетентності 
майбутніх учителів технологій на основі науково- 
мистецького та технологічного синтезу.

Наукова новизна пропонованого досліджен-
ня полягає в уточненні формулювання предмету 
дослідження, з’ясуванні теоретичних засад і від-
борі сукупності ефективних педагогічних умов 
формування проєктно- графічної компетентності 
в майбутніх учителів технологій.

Сучасний учитель технологій покликаний 
стати педагогом- дизайнером, який здатен до вза-
ємодоповнення художньо- графічної, інженерно- 
технічної та комп’ютерної графіки в проєктній 
творчості. Педагогічні, психологічні, мисте-
цтвознавчі, мультимедійні теоретичні засади 
формування проєктно- графічної компетентності 
майбутніх учителів технологій забезпечують ви-

явлення їхніх здібностей із проєктно- технічної 
(ергодизайнерської), проєктно- художньої (етно-
дизайнерської), проєктно- комп’ютерної (мульти-
медійної) графіки.

Формування креативної особистості сучасно-
го учителя технологій як педагогічного дизайнера 
відбувається на засадах синтезу науки, мистецтва 
і технологій. Зокрема, ознакою сформованості 
проєктно- графічної компетентності в майбутніх 
учителів технологій є здатність використовувати 
різноманітні засоби візуалізації творчих пропози-
цій. Таким чином, підготовка педагога- дизайнера, 
здатного до продуктивної художньо- графічної, 
інженерно- технічної та комп’ютерної графіки, 
стає одним із пріоритетних завдань сучасної тех-
нологічної освіти майбутніх учителів закладів за-
гальної середньої освіти (ЗЗСО). 

Проте розрізненість освітніх компонентів фа-
хової підготовки майбутніх учителів технологій  
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із загально- художніх дисциплін, інженерно- 
технічної, комп’ютерної графіки, графічного 
дизайну зумовлює суперечність між необхідні-
стю підготовки сучасного фахівця як педагога- 
дизайнера і відсутністю розробленої та науково 
обґрунтованої методичної моделі формування 
проєктно- графічної компетентності у здобувачів 
вищої педагогічної освіти з технологій.

Уточнено формулювання поняття «проєктно- 
графічна компетентність майбутніх учителів 
технологій»; з’ясовано педагогічні, психологіч-
ні, проєктно- технологічні, мистецтвознавчі тео-
ретичні засади формування проєктно- графічної 
компетентності в майбутніх учителів технологій; 
відібрано сукупність ефективних педагогічних 
умов формування досліджуваної якості.

У наукових дослідженнях, спрямованих на 
розкриття проблеми формування проєктно- 
графічної компетентності майбутніх учителів 
технології, ми , з одного боку, орієнтуємося на 
фундаментальні основи професійної підготовки 
вчителів технологій, а з іншого – дизайнерів і 
мистецтвознавців. Інноваційність нашого підхо-
ду до розв’язання згаданої проблеми полягає у 
взаємодоповненні змісту проєктних, мистецьких, 
інженерно- технічних виробничих технологій, що 
виявляються у проєктній графіці ергодизайну, ет-
нодизайну, веб- дизайну.

Так, М. Курач обґрунтував і апробував мо-
дель художньо- проєктної підготовки майбутніх 
учителів технологій [1], І. Левіна розробила 
модель формування проєктної компетентності 
майбутніх учителів у процесі професійної під-
готовки [2], Н. Нагорна досліджувала проблему 
формування проєктно- технологічної компетент-
ності в майбутніх учителів трудового навчан-
ня [3], О. Потапчук виокремила особливості 
проєктної діяльності студентів [4], Л. Сліпчи-
шин розробила методичну систему художньо- 
технічного проєктування у фаховій підготовці 
майбутніх кваліфікованих робітників [5], О. Та-
таренко досліджує проєктно- технологічну та 
інформаційно- комунікаційну компетентності 
майбутніх учителів технологій [6], А. Шевченко 
обґрунтувала й апробувала методику навчання 
художнього проєктування майбутніх фахівців з 
дизайну [7]. 

Проте педагогічний дизайн теоретичної моде-
лі формування проєктно- графічної компетентно-
сті у здобувачів вищої педагогічної освіти з тех-
нологій дослідники досі не брали до уваги. 

Методологія. Формування проєктно- графічної 
компетентності у майбутніх учителів технологій 
досліджувалося на засадах теоретичних поло-
жень практичної обдарованості Р. Стернберга; ес-
тетичної обдарованості, сформульованої науков-
цями Інституту обдарованої дитини НАПН Укра-
їни; концепції «множинного інтелекту» Х. Гард-
нера; положення про проєктні технології як засіб 

пізнання і самопізнання «тут і зараз» Т. Вендта 
(Design for Dasein). 

Уточнено формулювання поняття «проєктно- 
графічна компетентність майбутніх учителів 
технологій» як комплексне дизайн- мислення 
фахівця із технологій, що полягає у взаємодов-
ненні науково- технічного мислення з ергодизай-
ну, художньо- творчого мислення з етнодизайну, 
знаково- символічного мислення з веб- дизайну 
(сайнс- арту) і виявляється візуально в інженерно- 
технічній графіці, художніх проєктах з дизайну та 
творчому варіюванні засобами етнодизайну ти-
пових художніх виробів історико- етнографічних 
регіонів України, ІТ- проєктах комп’ютерної гра-
фіки за напрямом сайнс- арту. 

Дизайн- мислення – це метод для створення 
будь- якого продукту, зорієнтованого насам-
перед на інтереси користувача. Часто заміню-
ється формулюванням «дизайн, орієнтований 
на людину» (Human Centered Design). Дизайн- 
мислення, що засноване на спостереженнях, 
експериментах і швидких змінах застосовуєть-
ся в бізнесі [8].

Найбільш поширена структура дизайн- 
мислення – це стенфордська модель із п’яти ета-
пів: емпатія, фокусування, генерування ідей, про-
тотипування, етап тестування. У стенфордській 
моделі проєктно- графічна компетентність необ-
хідна на етапах візуалізації: генерування ідей та 
прототипування, що позначається такими ключо-
вими словами: brainstorming (мозковий штурм), 
ideassorting  (сортування ідей), prototypescreation 
(створення прототипів). Фінальна мета цих  ета-
пів – відібрати та візуалізувати ідеї кольоровими 
графічними зображеннями, які б задовольняли 
естетичні смаки споживачів продукції дизайну й 
етнодизайну. 

З’ясовано теоретико- педагогічні засади фор-
мування досліджуваної якості: за концепцією 
Т. Вендта “Design for Dasein”, в умовах інфор-
маційного суспільства проєктно- графічна підго-
товка майбутніх учителів технологій є методоло-
гією практичного самопізнання і пізнання «тут і 
зараз» [9]. Згідно з дослідженнями орієнтовною 
основою проєктно- графічної підготовки майбут-
ніх учителів технологій має бути STEAM- підхід, 
що відповідає сучасному розумінню наукової 
освіти. 

Так, у Звіті «Наукова освіта для відповідальних 
громадян», розробленому для Європейської комі-
сії експертною групою з питань наукової освіти, 
зазначено, що у сфері наукової освіти увага має 
бути зосереджена на переході від використання 
освітнього STEM- підходу до STEAM- підходу 
шляхом формування зв’язків між природничо- 
науковими та іншими навчальними дисципліна-
ми: технологіями, інжинірингом, мистецтвом і 
гуманітарними дисциплінами, менеджментом та 
маркетингом [10]. 
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Дослідник наукової освіти С. Вілсон зазначив, 
що процес налагодження  зв’язку між  мисте-
цтвом  і гуманітарними  науками, та природни-
чими науками, технологіями, інженерією  і  ма-
тематикою  дає можливість  вченим, інженерам, 
підприємцям, художникам і дизайнерам  нала-
годжувати між собою діалог, щоб запропонувати 
найширший спектр можливостей  та ідей у акаде-
мічній  і  соціальній сфері  для  проведення екс-
периментів і  розробки інноваційних рішень [11].

Теоретичними засадами формування дослі-
джуваної якості  зумовлено відбір сукупності 
педагогічних умов у спеціально організовано-
му освітньому середовищі дизайн- графічної ді-
яльності: структурування змісту навчального 
матеріа лу відповідних навчальних дисциплін; 
створення навчальних програм; створення дидак-
тичних проєктів по темах і розділах, направлених 
на вибір раціональних способів формування дій; 
введення методики проєктного навчання як інно-
ваційної педагогічної технології;   вдосконалення 
методики побудови навчальних завдань.

Згідно із педагогічними умовами ефективного 
формування проєктно- графічної компетентності 
розроблено експериментальну програму і сила-
бус вибіркової дисципліни «Основи проєктної 
творчості». Предметом навчальної дисципліни є 
дизайн- творчість майбутніх учителів технологій. 
Змістові модулі дисципліни містять педагогічні, 
психологічні, мультимедійні  основи проєктно- 
графічної творчості.  

До мультимедійних  основ проєктно- графічної 
творчості  віднесено science art як мистецько- 
науковий інформаційний синтез, що набуває най-
більшого поширення в царині дистанційної та 
альтернативної освіти, а також є інноваційним і 
педагогічно доцільним у формуванні проєктно- 
графічної компетентності майбутніх учителів 
технологій. Існують спільноти цифрових ху-
дожників, які створюють роботи для цифрових 
гаджетів із використанням графічного планшету 
iPad і засобів графічного дизайну від Adobe, Mic- 
rosoft Surface тощо [12]. Цифрове мистецтво дає 
змогу майбутнім учителям технологій повноцін-
но адаптуються до гібридного середовища, що 
виникає на перетині індустріальної і цифрової 
епох людської цивілізації. 

Майбутні учителі технологій також поклика-
ні оволодівати засобами кібертопії – гібридно-
го технологічно- аналогового віртуального світу, 
створюваного на засадах гармонійного поєднання 
науки, мистецтва та мультимедійних технологій.

Психологічними теоретичними засадами фор-
мування проєктно- графічної компетентності в 
майбутніх учителів технологій є теорія «прктич-
ного інтелекту» Р. Стернберга [13]. Зокрема від-
ділом діагностики обдарованості Інституту об-
дарованої дитини НАПН України було здійснено 
спеціальне дослідження практичного інтелекту, 

результати якого подано у монографії і методич-
ному посібнику [14; 15]. 

Поняття «практична обдарованість», «педаго-
гічний дизайн» включені в Енциклопедію освіти 
[16] і застосовуються як теоретико- психологічні 
засади формування проєктно- графічної компе-
тентності майбутніх вчителів технологій.

Практична обдарованість – це інтелектуально- 
дієва здатність до програмування життєвого 
успіху: успішного подолання життєвих викликів 
і повноцінного використання життєвих можливо-
стей. Обдарованість практичним розумом (англ. 
practice of mind’s – розум практичний), на відміну 
від теоретичного розуму, традиційно пов’язують 
із вільним самовизначенням людини [17]. 

На думку Р. Стернберга, практичний інтелект 
охоплює й інтелект соціальний, а також успішну 
взаємодію з іншими людьми. Соціальним інте-
лектом обдаровані лідери. Їхня природна міжо-
собистісна здібність є структурною складовою 
практичної обдарованості. Лідер із практичним 
інтелектом спроможен розробити короткостроко-
ву та довгострокову перспективи розвитку люд-
ських ресурсів для здійснення підприємницького 
задуму, підготувати місце, де співробітники змо-
жуть продемонструвати власні таланти, забезпе-
чити всі необхідні умови для того, щоб ці таланти 
мали повноцінне виявлення.

Для практичної обдарованості характерні три 
головні функції: адаптація до культурного сере-
довища, формування нового культурного сере-
довища, вибір іншого культурного середовища. 
Особа, яка обдарована практичним інтелектом 
(що веде до успіху), у разі необхідності готова 
задіяти всі три функції. Практичні інтелектуа-
ли – це ті, хто адекватно усвідомлюють власні 
переваги: здатність змінювати зовнішнє середо-
вище завдяки яскравій просторовій уяві (просто-
рова здібність за Х. Гарднером) [18], відчувати 
органічну єдність з природою (натуралістична 
здібність), продукувати інноваційні ідеї в русі, 
безпосередній предметно- маніпуляційній взає-
модії зі штучними та природними матеріальни-
ми об’єктами довкілля (тілесно- кінестетична 
здібність), використовувати таланти інших лю-
дей для здійснення інноваційних проєктів (між-
особистісна або інтерперсональна здібність). 
Отже, психологічне визначення практичної обда-
рованості – це інтегральна особистісна якість, що 
утворюється завдяки синтезу таких домінантних 
здібностей, як тілесно- кінестетична, просторова, 
натуралістична та міжособистісна (інтерперсо-
нальна). Практичні інтелектуали усвідомлюють 
власні недоліки та вольовими зусиллями праг-
нуть набути бажаних компетентностей, зокрема 
аналітичних, творчих, практичних.

У всіх діях осіб, які обдаровані практичним 
інтелектом, переважає здоровий глузд і мудрість 
як неявна компетентність, що використовується 
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в повсякденних справах, не має вербального ви-
раження та набувається особистісним досвідом 
(Альбрехт К. «Практичний інтелект. Мистецтво 
і наука здорового глузду») [19]. 

Самодіагностику стану сформованості 
проєктно- графічної компетентності майбут-
ніх учителів технологій педагогічно доціль-
но здійснювати, починаючи з використання 
сукупності проєктивно- графічних тестів, які 
забезпечують виявлення здібностей студен-
тів із проєктно- технічної (ергодизайнерської), 
проєктно- художньої (етнодизайнерської), 
проєктно- комп’ютерної (мультимедійної) графі-
ки. Зокрема застосовувався тест «Піктограми», 
завдяки якому з’ясовано особистісно ціннісні 
способи проєктно- графічної діяльності майбут-
ніх учителів технологій: А – абстрактні (у ви-
гляді ліній, зрозумілих лише тому, хто зобра-
жує); Зс – знаково- символічні (у вигляді знаків 
чи символів: геометричні фігури, стрілки тощо); 
С – сюжетні (предмети, персонажі, які викону-
ють певну дію); М – метафоричні (зображення в 
переносному значенні: у вигляді метафор, асоці-
ацій, художніх домислів. Наприклад, «радість» у 
вигляді істоти на крилах); К – конкретні (пред-
мети, явища, трудові дії в прямому значенні).

Значну увагу в дослідженні зосереджено на 
з’ясуванні мистецтвознавчих теоретичних засад 
формування проєктно- графічної компетентно-
сті майбутніх учителів технологій. Виокремлено 
розуміння естетичної обдарованості науковцями 
відділу діагностики обдарованості Інституту об-
дарованої дитини НАПН України [16]. 

Естетична обдарованість за змістом – це ес-
тетична спрямованість емоційного інтелекту, 
що виявляється в почутті прекрасного, відчутті 
гармонії, естетичних смаках, оцінках, пережи-
ванням, ідеях, ідеалах, естетичних міркуванням, 
судженнях, умоглядності тощо. Естетична об-
дарованість досягається здатністю до чуттєво-
го сприймання, ментальної візуалізації, пробу-
дження художньо- образної уяви, продукування 
суб’єктивних образів чи процесів. Естетична об-
дарованість забезпечується пізнанням художньої 
дійсності за допомогою використання засобу ме-
дитації (невербальної художньої комунікації).  

За структурою естетична обдарованість – це 
інтегральна особистісна якість, що утворюєть-
ся завдяки синтезу таких суміжних здібностей: 
надособистісної (екзистенційної, духовної); мі-
жособистісної (інтерперсональної); внутрішньо- 
особистісної (інтраперсональної). Ми допускає-
мо, що в осіб із домінантною надособистісною 
здібністю особистісно- ціннісними можуть бути 
абстрактні та знаково- символічні проєктно- 
графічні зображення; в осіб із домінантою мі-
жособистісної здібності – конкретне і сюжетне 
зображення; а в осіб із інтраперсональною здіб-
ністю – зображення метафоричне.

Естетична обдарованість майбутніх учите-
лів технологій визріває завдяки застосуванню 
прийомів художньо- образної уяви: загострення 
(виокремлення ознак предмета чи явища); схе-
матизації (образного асоціативного злиття ознак, 
згладжування різниці між ними, виявлення по-
дібності); гіперболізації та мінімізації (надмірне 
збільшення чи зменшення об’єктів сприймання 
або їх частин); аглютинації (поєднання непоєдну-
ваного в художніх образах); типізації (виділення 
в образах суттєвого, що повторюється).

Таким чином, вагомим пріоритетним завдан-
ням сучасної технологічної освіти майбутніх учи-
телів ЗЗСО стає підготовка педагога- дизайнера, 
здатного до взаємодоповнення художньо- 
графічної, інженерно- технічної і комп’ютер-
ної графіки в проєктній творчості. Дизайн- 
творчість забезпечує виявлення здібностей 
студентів із проєктно- технічної (ергодизайнер-
ської), проєктно- художньої (етнодизайнерської), 
проєктно- комп’ютерної (мультимедійної) графі-
ки. Проєктно- графічна компетентність майбутніх 
учителів технологій формується з урахуванням 
педагогічних, психологічних, мистецтвознавчих, 
мультимедійних теоретичних засад і сукупності 
ефективних педагогічних умов.
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THEORETICAL FUNDAMENTALS OF 
FORMATION OF DESIGN AND GRAPHIC 
COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS OF 
TECHNOLOGIES

Summary.
Training a teacher- designer capable of complementing 

art, engineering and computer graphics is one of the 
priorities of future technology teachers. Subjects of 
research of scientists were: features of project activity 
of students, art- project preparation, project competence, 
project- technological and information- communication 
competences of future teachers of technologies; methods 

of teaching artistic design of future design specialists; 
methodical system of artistic and technical design in 
professional training of future skilled workers.

However, there is still a contradiction between the 
need to train a modern technology teacher as a teacher- 
designer and insufficiently clarified and substantiated 
theoretical principles of formation of design and graphic 
competence in students of higher pedagogical education 
in technology.

The wording of the concept “design and graphic 
competence of future technology teachers” has 
been clarified; pedagogical, psychological, project- 
technological, art- theoretical theoretical bases of 
formation of project- graphic competence at future 
teachers of technologies are clarified; a set of effective 
pedagogical conditions for the formation of the studied 
quality is selected.

The innovativeness of the approach to solving the 
researched problem lies in the complementarity of the 
content of design, artistic, engineering and technical 
production technologies, which are manifested in the 
project graphics of ergodesign, ethnic design, web design.

Keywords: theoretical principles; graphic design; 
design and graphic competence; technology teacher; 
design thinking.
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