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Abstract. In the conditions of creating a national system of education 
that will promote the development of personal competences on the basis of 
culture and art of the Ukrainian people, folk traditions, attracting the younger 
generation to the achievements of spiritual culture, the issue of formation 
of future artistic and aesthetic competence by arts and craftsmen becomes 
a matter of urgency. The subject of research is the process of formation of 
students of educational institutions of higher education of artistic and aesthetic 
competence by means of decorative and applied arts. The purpose of the study 
is to determine the theoretical foundations of the formation of a future teacher 
of artistic and aesthetic competence by means of decorative and applied arts. 
To achieve the research goal and for solution of the tasks was to use a set 
of theoretical research methods: the analysis of philosophical, psychological, 
pedagogical, methodological and special literature, as well as analysis, 
synthesis, abstraction, systematization of theoretical data, comparative 
analysis of the dissertation pa-pers in order to clarify the essence the concept 
of «professional competence of the teacher»; substantiation of the content 
and definition of the structure of the artistic and aesthetic competence of 
the teacher. The article analyzes the notion of competence as an integrative 

1 PhD of Art history, Doctor of Science, Associate Professor,
Associate Professor in Department of Technological Education, Economics and Life Safety,
Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University, Ukraine
2 PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor
in Department of Technological Education, Economics and life Safety,
Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University, Ukraine

© Zuziak Tatyana, Marushchak Oksana



18

Zuziak Tatyana, Marushchak Oksana

qualification of the personality of the teacher, which characterizes his ability to 
perform pedagogical activity using of the integration of theoretical knowledge, 
practical skills, experience, values and significant personal qualities, measure 
and the main criterion for its compliance with its requirements. Artistic and 
aesthetic competence is defined as a professional-personal multidimensional 
phenomenon, which has a meta-structure and is characterized by the ability 
to create own works of decorative and applied arts, readiness to perceive 
the achievements of the world and domestic folk art, which is based on the 
awareness of folk culture and creativity, artistic taste, artistic knowledge and 
judgmental judgments. The artistic and aesthetic competence of a future teacher 
in the field of decorative arts as a personal entity is a single, integral structure. 
It has the main components: cognitive (the perception of decorative art as a 
social phenomenon and a constantly developing system; awareness of the 
connection of the decorative and utilitarian art with thinking, culture and social 
development of the people), motivational-value (the presence of motives, goals, 
needs, values, reflects the motivated personality to the development, preserved 
I am an extension of the traditions of my own ethnic group), activity-practical 
(the ability of the individual to know and preserve the national traditions of his 
ethnic group, as well as the practical and practical realities of their reproduction 
and creative transfer on the basis of the acquired knowledge and skills; to use 
existing professional knowledge, skills and abilities for realization tasks of 
professional activity), reflexive (person’s ability to self-assess the attitude 
to the artistic traditions of one’s and other ethnic groups, ability to analyze 
the course and results of their own practical activities, objective to evaluate 
himself, his level of artistic skill), communicative (the ability of the individual 
to self-communicate in the knowledge of the traditions of decorative and 
applied arts and to artistic dialogue with representatives of his and other ethnic 
groups on the basis of tolerance, mutual understanding, mutual respect in the 
process of knowledge of folk traditions), aesthetic (the integrator of the rest 
components in the process of mastering the traditions of decorative and applied 
arts). The success and effectiveness of the formation of artistic and aesthetic 
competence depends on a set of adequate principles, a functional orientation 
of teaching, methods and techniques, means and pedagogical conditions, in 
which training is organized. Therefore, we can see the prospects for further 
research in determining the pedagogical conditions, considering pedagogical 
technologies for the formation of artistic and aesthetic competence of future 
teachers by means of decorative and applied art.
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1. Вступ
Народне декоративно-ужиткове мистецтво набуло визнання в Укра-

їні та за кордоном. У нинішньому світі, коли активно відбуваються 
глобалізаційні процеси, які нівелюють особливості національних 
культур, саме через народну культуру, народну творчість, народне мис-
тецтво народи світу є цікавими для чужоземців своєю самобутністю й 
несхожістю на інших [13, с. 96]. Тому в умовах сьогодення особливо 
актуальною є проблема відродження українських народних ремесел. 
Реалізація цього завдання значною мірою покладається на сучасну 
шкільну та позашкільну освіту. 

Саме загальноосвітній навчальний заклад залишається основним 
соціальним інститутом, який надає дітям повну загальну середню 
освіту, вирішує завдання розвитку та виховання учнів. Головною 
метою загальноосвітньої школи стає переосмислення, переорієнтація 
та вплив на формування високоморальної громадської позиції, націо-
нальної свідомості, потягу до прекрасного, важливу роль у досягненні 
якої відіграє декоративно-ужиткове мистецтво [16, с. 221]. Звернення 
до глибинних пластів народних ремесел і промислів – тисячолітнього 
доробку нашого народу, в якому зафіксовані духовність, обдарування, 
мистецький хист українців; живих свідчень безпосередніх носіїв дос-
віду чи їхніх нащадків; прилучення обдарованої молоді до традицій-
них видів декоративно-ужиткового мистецтва українців, створюють 
підґрунтя для розвитку її духовного і матеріального світу.

В умовах становлення української держави одним з найважли-
віших за-вдань є створення національної системи освіти, яка сприя-
тиме розвитку компетентностей особистості на основі культури та 
мистецтва українського народу, народних традицій, залученню моло-
дого покоління до надбань духовної культури [17, с. 229]. Важливого 
значення набуває проблема науково обґрунтованої системи профе-
сійної підготовки майбутнього вчителя в галузі декоративно-ужитко-
вого мистецтва, яка ґрунтується на врахуванні сучасних вітчизняних 
і світових тенденцій у розвитку педагогічної освіти, перспективних 
духовно-творчих естетичних орієнтацій. У цьому контексті однією з 
основних складових професіоналізму майбутнього вчителя є худож-
ньо-естетична компетентність, яка формується лише під час худож-
ньо-естетичної діяльності. Як слушно зазначає В. Лутаєнко, мисте-
цтво «розвиває, передусім, естетичний бік мислення», а «естетика 
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мислення безпосередньо пов’язана зі ступенем участі людини в худож-
ній творчості й сприйняттям її наслідків» [14, с. 214]. 

Актуальність проблеми формування професійної компетентно-
сті майбутнього вчителя на сучасному етапі розвитку професійної 
освіти зросла та її вивчення помітно активізувалося за останні роки, 
зокрема модернізація освіти на компетентнісній основі досліджена в 
працях В. Байденка, В. Болотова, Р. Гуревича, С. Демченка, Е. Зеєра, 
І. Зимньої, М. Кадемії, В. Краєвського, Н. Кузьміної, А. Маркової, 
О. Овчарук, О. Пометун, А. Хуторського, В. Шахова та ін. Худож-
ньо-естетична компетентність особистості є предметом досліджень 
Л. Масол, Н. Миропольської, Г. Падалки, Л. Рапацької, О. Рудниць-
кої, Т. Суслової, О. Шевнюк, О. Щолокової та ін. Питання мистець-
кої освіти та підготовки фахівців відповідних дисциплін розглядали 
О. Дем’янчук, Л. Кондрацька, В. Орлов, О. Отич, В. Радкевич та ін.

Науковці Б. Асаф’єв, К. Абульханова-Славська, Г. Айзенк, Л. Дорф-
ман, Є. Крупнік, Дж. Купчик, Г. Леонард, О. Леонтьєв, Д. Леонтьєв, 
В. Медушевський, О. Мелік-Пашаєв, Є. Назайкінський, В. Петров, 
А. Сохор та ін. у своїх дослідженнях різнобічно розглядали феномен 
сприйняття мистецтва. Естетичний вплив мистецтва на формування 
особистості досліджено Д. Антоновичем, Л. Виготським, М. Гонча-
ренком, Н. Джидар’ян, В. Зінченком, О. Киричуком, Г. Костюком, 
О. Леонтьєвим, К. Платоновим, Б. Тепловим, Д. Узнадзе, Б. Юсовим, 
П. Якобсоном та ін. Окремі питання декоративно-ужиткового мистец-
тва неодноразово знаходили своє відображення у працях науковців, 
зокрема Є. Антонович, К. Духанін обґрунтували підходи до класифіка-
ції видів декоративно-ужиткового мистецтва; О. Рудницька, М. Каган, 
Р. Захарчук-Чугай охарактеризували функції декоративно-ужиткового 
мистецтва. Про могутній психолого-педагогічний і виховний потен-
ціал народних художніх ремесел, їх просвітницький та культурний 
вплив на особистість свідчать дослідження Є. Антоновича, А. Аронова, 
О. Єнтіс, М. Кагана, Н. Кузан, Т. Мацейків, В. Мусієнка, Н. Ничкало, 
Л. Оршанського, Л. Савки, В. Титаренко, С. Чебоненка та ін. Суттєвою 
є позиція сучасних авторів (Д. Лихачов, І. Ляшенко, В. Москалець), 
які відстоюють право особистості на виховання з першоджерел націо-
нальних традицій.

Незважаючи на те, що в теоретичних дослідженнях є чимало 
напрацювань з проблеми формування художньо-естетичної компе-



21

Chapter «pedagogical sciences»

тентності, можна констатувати, що педагогічний та змістовно-ме-
тодичний аспекти формування у майбутніх учителів художньо-есте-
тичної компетентності засобами декоративно-ужиткового мистецтва 
залишаються недостатньо дослідженими. Відтак, актуальність пору-
шеної проблеми, складність загальнокультурної ситуації в Україні, 
об’єктивна потреба у постійному розвитку та оновленні професійної 
компетентності педагогів зумовили вибір теми статті.

Мета дослідження полягає у визначенні теоретичних основ фор-
мування у майбутнього вчителя художньо-естетичної компетентності 
засобами декоративно-ужиткового мистецтва. Відповідно до сфор-
мульованої мети визначені завдання дослідження: з’ясувати сутність 
поняття «професійна компетентність педагога»; обґрунтувати зміст 
художньо-естетичної компетентності педагога в галузі декоратив-
но-ужиткового мистецтва; визначити структуру художньо-естетичної 
компетентності.

Для досягнення мети дослідження, розв’язання поставлених 
завдань ви-користовувався комплекс теоретичних методів дослід-
ження: аналіз філософської, психологічної, педагогічної, методичної 
та спеціальної літератури, а також аналіз, синтез, абстрагування, сис-
тематизація теоретичних даних, порівняльний аналіз дисертаційних 
робіт з метою з’ясування сутності поняття «професійна компетент-
ність педагога»; обґрунтування змісту, визначення структури худож-
ньо-естетичної компетентності педагога.

2. Компетентність як інтегративна характеристика  
особистості педагога

Вирішальною умовою та показником успішності людини в житті, 
у цілому, та у професійній діяльності, зокрема, нині стає її компетент-
ність. Знання та досвід у певній галузі забезпечують оволодіння інте-
лектуальним і фізичним інструментарієм певної діяльності.

Сутнісні ознаки компетентності особистості в наслідок зміни 
світу, вимог до «успішного дорослого» постійно змінюються; мають 
діяльнісний характер узагальнених умінь у поєднанні з предметними 
уміннями і знаннями в конкретних галузях (ситуаціях); виявляються 
в умінні здійснювати вибір, виходячи з адекватної оцінки себе в кон-
кретній ситуації; пов’язані з мотивацією на неперервну самоосвітню 
діяльність. Компетентність характеризується багатофункціональні-
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стю, багатомірністю, надпредметністю, дієвістю, універсальністю, 
об’ємністю, інтелектуальною насиченістю, соціальністю.

Структурними компонентами компетентності можна вважати 
знання, уміння й навички та ціннісне ставлення. Значущість знань у 
структурі компетентності очевидна з огляду на те, що з одного боку, 
вони є базою для формування умінь і навичок, а з іншого – існує осо-
бливий вид знань – про способи діяльності, представлений у формі 
правил, пам’яток, алгоритмів тощо, який забезпечує процесуальний 
аспект навчання [18, с. 424-425]. 

Однак компетентність не зводиться лише до знань, умінь, нави-
чок, оскі-льки знати, як виконувати ту чи іншу діяльність або вміти її 
виконувати, ще не гарантує бажання працювати, творчого ставлення 
до роботи. Компетентність «виводить метарівень, універсальний, що в 
інтегрованому вигляді представляє освітні результати, які досягаються 
не лише засобами освіти, а й соціальної взаємодії в міжособистісному 
й інституційному культурному контексті» [4, с. 47]. У зв’язку з цим 
третьою складовою компетентності особистості визнано формування 
ціннісного ставлення до процесу та результату праці. Ціннісне став-
лення вчені розглядають як емоційне ставлення людини до певних 
об’єктів: норм, явищ, процесів, предметів тощо. Отже, йдеться про 
два аспекти проблеми: по-перше, про виховання системи цінностей; 
по-друге, про розвиток афективної сфери особистості (емоцій, почут-
тів тощо) [18, с. 425].

Зазначена кількість структурних компонентів компетентності є 
необхід-ною, але, на нашу думку, недостатньою. Необхідною пере-
думовою повноцінного навчання, а відтак і саморозвитку, самореа-
лізації, постає формування рефлексії, яка дає змогу сформулювати  
(в разі потреби і скорегувати) мету діяльності, вибрати раціональні 
способи досягнення цієї мети, спрогнозувати результати тощо. 
Дослідник А. Хуторський зазначає, що, якщо фізичні органи чуття для 
людини – джерело зовнішнього досвіду, то рефлексія – джерело дос-
віду внутрішнього, спосіб самопізнання, необхідний інструмент мис-
лення [24, с. 113].

Таким чином, компетентність – це синтез знань, умінь і навичок, 
емоційно-ціннісного ставлення та розгорнутої рефлексії.

Компетентність має особистісний характер і належить до діяль-
нісного компоненту освіти; вона багатовимірна (охоплює всі основні 
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групи особистісних якостей); не зводиться до конкретних знань, умінь 
і навичок, попредметно сформованих у межах окремих дисциплін 
навчального плану закладу вищої освіти, а становить єдність знань і 
досвіду, спрямованих на успішну діяльність; вона метапредметна або 
міжпредметна, тобто через окремі елементи або цілісно відобража-
ється у різних навчальних предметах і освітніх галузях; багатофункціо-
нальна, оскільки дає змогу студентові вирішувати проблеми з різних 
сфер життя; характеризується соціальністю, системністю, ситуатив-
ністю, інтегративністю і практико-орієнтованістю; визначає готов-
ність і мотиваційну здатність до вирішення не тільки типових завдань, 
а й проблем високого ступеня складності та невизначеності в професії, 
а також соціальних і особистісних завдань; формується і розвивається 
на основі компетенцій в органічній єдності з ціннісними орієнтаціями 
людини за умови її змотивованості, актуалізації емоційно-вольової 
сфери та саморегуляції.

У свою чергу, у роботах педагогів-дослідників поняття «профе-
сійна компетентність» розглядається в контексті відповідної виконав-
ської діяльності; розуміється як важливе новоутворення особистості, 
що інтегрує різні якості та властивості людини; характеризує ступінь 
підготовленості людини до професійної діяльності та характер її здійс-
нення; формується під час засвоєння людиною відповідної професій-
ної діяльності.

Професійна компетентність визначається, головним чином, рів-
нем про-фесійної освіти, досвідом та індивідуальними здібностями 
людини, її прагненнями до безперервного самовдосконалення й само-
освіти, творчим ставленням до справи. Таким чином, поняття «профе-
сійна компетентність» нерозривно пов’язано із саморозвитком, само-
освітою особистості [2, с. 20].

Розглядаючи зміст професійної компетентності фахівців, варто від-
значити складну, динамічну систему мотивів, особистісних помислів 
і цілей, що постійно розвивається. Вона містить індивідуально виро-
блені стратегії, засоби орієнтації у дійсності та підходи щодо вирі-
шення завдань і включає такі компоненти: компетентність діяльності, 
спілкування та саморозвитку особистості фахівця як основу всієї інте-
гральної компетентності; професійну творчість діяльності, що вклю-
чає спрямованість на системний пошук засобів та прийомів вирішення 
проблем професійної діяльності; системне та модельне мислення як 
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необхідну умову організації та здійснення управління при вирішенні 
складних нестандартних завдань; конкретно-предметні знання, що є 
підґрунтям формування компетентності; праксеологічну, рефлексивну 
та інформаційну озброєність у процесі вирішення різних проблем про-
фесійної діяльності [1; 5].

Незважаючи на наявне нині різноманіття думок щодо трактування 
поняття професійної компетентності педагога, можна констатувати, 
що більшість авторів розглядають її як мету освіти, професійної підго-
товки, і як проміжний результат, що характеризує стан фахівця, який 
здійснює свою професійну діяльність. В існуючих визначеннях вона 
характеризується ефективним використанням здібностей, що дозволяє 
плідно здійснювати професійну діяльність згідно з вимогами робочого 
місця; володінням знаннями, уміннями та здібностями, необхідними 
для роботи за фахом за умов одночасної автономності і гнучкості під 
час рішення професійних проблем; розвиненою співпрацею з колегами 
і професійним міжособистісним середовищем; інтегрованим поєднан-
ням знань, здібностей та установок, оптимальних для виконання тру-
дової діяльності в сучасному середовищі; здатністю робити що-небудь 
добре, ефективно в широкому форматі контекстів з високим ступенем 
саморегулювання, саморефлексії, самооцінки; швидкою, гнучкою й 
адаптивною реакцією на динаміку обставин і середовища.

Таким чином, під професійною компетентністю педагога будемо 
розуміти його здатність до виконання педагогічної діяльності на основі 
інтеграції теоретичних знань, практичних умінь, досвіду, цінностей і 
значущих особистісних якостей, міру й основний критерій відповід-
ності її вимогам.

3. Зміст художньо-естетичної компетентності
Одним з основних завдань професійної підготовки майбутнього 

вчителя в галузі декоративно-ужиткового мистецтва є стимулювання 
емоційного розвитку, художнього мислення, активізація творчого 
потенціалу через засвоєння різних видів художньої та прикладної 
діяльності; створення умов для широкої базової освіти як основи про-
фесійної мобільності; оволодіння системою поглядів, згідно з якими 
професійні знання спрямовуються на формування особистісної куль-
тури, ціннісної свідомості майбутнього фахівця. У цьому контексті 
основною складовою професійної компетентності педагога є худож-
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ньо-естетична компетентність, яка визначає рівень володіння знан-
нями, уміннями й навичками на основі розвиненого образного мис-
лення та практичної творчої діяльності, що виявляється в здатності 
виражати художній задум в образній формі художніми та декоратив-
ними засобами.

Існує чимало визначень художньо-естетичної компетентності. Нау-
ковці визначають художньо-естетичну компетентність як систему внут-
рішніх засобів регуляції художньо-естетичних дій, в яку безпосередньо 
входять художньо-естетичні знання, вміння і досвід, естетична орієнто-
ваність, заснована на знаннях, досвіді особистості і вільному володінні 
художньо-естетичними засобами [15, с. 41]; обізнаність у галузі мистец-
тва, прагнення та здатність реалізувати на практиці свій художньо-ес-
тетичний потенціал для одержання власного неповторного результату 
творчої діяльності, де під художньо-естетичним потенціалом розумі-
ється: певний обсяг культурно-історичних і художньо-естетичних знань; 
уміння та навички художньо-естетичного сприймання, аналізу й інтер-
претації творів мистецтва відповідно до авторського задуму, розуміння 
єдності форми та змісту; готовність особистості до художньо-творчої 
реалізації, самостійного пізнання мистецтва, естетичної оцінки творів 
мистецтва [19, с. 72]; сукупність художніх інтересів, смаків, потреб, 
ідеалів та естетичних ціннісних орієнтацій у галузі мистецтва, худож-
ньо-образного мислення, опанування мовами різних видів мистецтва, 
здатність бути слухачем, глядачем, читачем і творцем, готовність сприй-
мати, інтерпретувати та оцінювати художні твори, висловлювати особи-
стісне ставлення до них, аргументуючи свої думки та оцінки, готовність 
використовувати отриманий досвід у самостійній творчій діяльності 
[12, с. 158]; цілісний, мотиваційно-рефлекторний художньо-естетич-
ний комплекс, що дає змогу майбутньому фахівцю вільно оперувати 
художньо-естетичними компетенціями й досягати високих результатів 
у своїй професійній діяльності [25, с. 249]; інтегральний духовно-есте-
тичний феномен, готовність і здатність особистості мобілізувати персо-
нальні ресурси – організовані в систему художні знання, уміння, став-
лення, здібності, якості, необхідні для ефективного вирішення художніх 
завдань у типових і нестандартних ситуаціях, у побудові власної траєк-
торії життєтворчості [20, с. 6].

Академік І. Зязюн художньо-естетичну компетентність визначав як 
якість естетичного переживання особистості у сприйнятті мистець-
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кого твору, яка залежить не тільки від рівня мистецьких знань, а ще від 
специфіки психологічної індивідуальності особи [8, с. 119]. В енци-
клопедичному словнику «Психологія спілкування» художньо-есте-
тична компетентність трактується як здатність читача, глядача, слухача 
вичерпувати з художньої тканини твору різні за глибиною і наповнені-
стю змістовно-смислові шари. Ця характеристика відображає загаль-
ний рівень естетичного розвитку особистості, її досвід спілкування із 
мистецтвом, а також ступінь творчості, що виявляється в сприйнятті 
мистецтва. Усе це залежить від знань, когнітивної складності картини 
світу реципієнта, його здатності до сприйняття багатовимірності й 
альтернативності, від володіння специфічними «мовами» різних видів, 
стилів і жанрів мистецтва, що дають змогу «перекласти» зміст мови 
мистецтва на мову людських емоцій і смислів [21, с. 371].

На думку І. Арябкіної, художньо-естетична компетентність бага-
токомпонентна і має такі складові компетентності: образотворчо-мов-
леннєва, вербально-образна, образно-стильова, стратегічна, продук-
тивно-образна [3, с. 125].

Формуванню образотворчо-мовленнєвої компетентності передує 
художньо-мовленнєва діяльність, яку ми розуміємо як специфіч-
ний вид діяльності, що передбачає здатність сприймати, розуміти 
й власноруч створювати твори декоративно-ужиткового мистецтва, 
грамотно користуючись засобами художньої виразності, мовою деко-
ративного мистецтва. Вербально-образна компетентність полягає 
в умінні вербально інтерпретувати художній образ, пояснити його 
сенс, зміст з використанням художньо-виразних мовних засобів, 
художніх метафор під час обговорення твору або роботи над ним. 
Знанням основних напрямів у декоративному мистецтві, характерних 
особливостей одного окремого стилю в різних видах декоративного 
мистецтва, умінням створювати вироби декоративно-ужиткового 
мистецтва відповідно до заданого стилю характеризується образно- 
стильова компетентність. Стратегічна компетентність передбачає 
уміння бачити педагогічну ситуацію, в якій даний конкретний виріб 
або художній образ може бути використаний як педагогічний засіб з 
метою вирішення певних виховних завдань; продуктивно-образна – 
здібність до мобільного переходу від репродуктивної до самостій-
ної творчої діяльності в художньому читанні декоративних образів у 
виконавському процесі.
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Художньо-естетичні знання та досвід розвиваються і закріплюються 
лише через діяльність, вони присутні в будь-якому матеріальному чи 
художньому виробництві. Історично елементи художньо-естетичної 
діяльності оформилися в особливу форму свідомості – мистецтво, 
зокрема декоративно-ужиткове мистецтво, як концентроване вира-
ження художньо-естетичного відношення людини до світу та себе. 
Нині «народне декоративне мистецтво розглядається як важлива 
художня цінність, що виконує численні функції – пізнавальну, кому-
нікативну, естетичну та ін. Життя підтверджує, що декоративно-ужит-
кове мистецтво збагачується новими аспектами філософсько-ес-
тетичного звучання, його змістовна краса потрібна людині, а його 
художньо-культурна, естетична цінність постійно зростає» [23, с. 196]. 
Декоративно-ужиткове мистецтво є одним з дієвих засобів худож-
ньо-естетичного розвитку особистості, що відіграє важливу роль у 
формуванні не тільки естетичного ставлення людини до навколишньої 
дійсності, а й духовно-моральних якостей.

З огляду на вищезазначене, художньо-естетична компетентність 
стано-вить певний обсяг знань з історії виникнення декоративно-ужит-
кового мистецтва; про види народних ремесел і промислів, худож-
ньо-технологічні традиції та досвід самобутніх центрів, визначних 
майстрів народного мистецтва; становлення, розвиток і значущість 
мистецтва в сучасному світі, що знайшло відображення в архівних 
матеріалах, численних дослідженнях етнографів, мистецтвознавців, 
науковців, педагогів; інформації про засоби композиції, орнаментику 
та семантику в декоративно-ужитковому мистецтві, принципи їх вико-
ристання та художнє втілення; уміння та навички художньо-естетич-
ного сприймання, аналізу й інтерпретації творів народного мистецтва, 
розуміння єдності форми та змісту в декоративному образі; готовність 
використовувати знання у власній творчій діяльності та художньо-про-
світницькій діяльності. Художньо-естетична компетентність відобра-
жається у формуванні потреби в отриманні нових знань, розвитку сві-
тогляду, сприяє самовираженню в художньо-творчій діяльності.

З окреслених визначень випливає, що поняття художньо-естетичної 
компетентності надзвичайно широке, оскільки охоплює мотиваційну, 
перцептивну, когнітивну, творчо-діяльнісну й рефлексивну сфери 
структури особистості. Водночас, воно містить дві складові: художню 
та естетичну компетентності.
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Категорія естетичної компетентності узагальнено визначається 
як інтег-ральний духовно-естетичний феномен, готовність і здат-
ність особистості мобілізувати персональні ресурси – організовані в 
систему художні знання, уміння, ставлення, здібності, якості, необхідні 
для ефективного вирішення художніх завдань у типових і нестандарт-
них ситуаціях, у побудові власної траєкторії життєтворчості [20, с. 6]. 
Структура естетичної компетентності містить інтегральні характери-
стики, що синтезують основні компоненти у формі провідних систем-
них якостей, до яких відносимо естетичне світобачення, естетичний 
смак, естетичний ідеал. Отже, естетична компетентність як найбільш 
інтегративна характеристика естетичного розвитку особистості забез-
печує цілісність, гармонійність розвитку її естетичної сфери в складі 
загальної культури, сприяє зростанню творчого потенціалу, виявленню 
її неповторності й оригінальності.

У контексті декоративно-ужиткового мистецтва естетичну ком-
петент-ність можна розглядати як систему взаємозв’язаних якостей 
особистості, які свідчать про її готовність до професійної діяльно-
сті, синтезуючи знання кано-нів просторової і колірної композиції, 
орнаментики та семантики тощо, прикладні вміння організовувати 
зовнішній простір відповідно до правил художньої композиції на 
основі стійких ціннісних новоутворень особистості у формі худож-
ньо-естетичного смаку, креативних здібностей та емоційно-ціннісних 
настанов. Отже, естетична компетентність педагога у розглядуваному 
контексті неодмінно пов’язана з його професійними якостями і харак-
теризується високим ступенем полікультурної за своїм змістом гума-
нітарно-художньої ерудиції; здатністю реалізувати свій естетичний 
потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні якості) на практиці для 
успішної художньо-професійної діяльності, усвідомлюючи відпові-
дальність за її результати.

Серед функцій професійної діяльності педагога в галузі декоратив-
но-ужиткового мистецтва провідну роль відіграє здатність до відтво-
рення художньої картини світу, тобто його естетична компетентність з 
відповідною повнотою охоплює художньо-мистецьку та художньо-пе-
дагогічну сфери. Саме тому до основних характеристик його профе-
сіоналізму слід зарахувати художню компетентність, яку Л. Масол та 
О. Гайдамака визначають як певну досвідченість особистості в царині 
мистецтва, здатність до самоорганізації в галузі мистецької діяльності 
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на основі ціннісних естетичних орієнтацій із метою розвитку власного 
художньо-творчого потенціалу. На їхню думку, ця категорія має особи-
стісно-діяльнісний та інтегративний характер, оскільки є багатогран-
ним показником результативності мистецької освіти й самоосвіти, що 
інтегрує всі компоненти: змістовий (знання), процесуальний (уміння), 
аксіологічний (ціннісні орієнтації), самореалізаційний (самостій-
ність), креативний (творчість) [20, с. 6].

Розглядувані категорії взаємопов’язані, але не тотожні, оскільки 
«про-блемне поле естетичного значно ширше, ніж у мистецтва. 
Поняття «естетичне» відображає те загальне, що характерне для пре-
красного і потворного, піднесеного і низького, гармонійного і хаотич-
ного. А поняття «художнє», як відмічають А. Лосєв і В. Шестаков, є 
«прикметником від іменника мистецтво» [7, с. 134].

Узагальнення існуючих підходів до визначення сутності худож-
ньо-естетичного розвитку особистості та опрацювання наукових дже-
рел дає підстави визначити художньо-естетичну освіту як організова-
ний процес формування творчо активної особистості, що передбачає 
засвоєння сукупності полікультурних, поліхудожніх і партисипативних 
знань, в основі яких лежать світоглядні настанови відношення до мис-
тецтва та художньої творчості. У свою чергу, художньо-естетичну ком-
петентність можна розглядати як систему внутрішніх засобів регуляції 
художньо-естетичних дій, в яку безпосередньо входять художньо-есте-
тичні знання, вміння і досвід, естетична орієнтованість, заснована на 
знаннях, досвіді студента та вільному володінні художньо-естетичними 
засобами. Підсумовуючи вищезазначене, визначаємо художньо-есте-
тичну компетентність як професійно-особистісний багатовимірний 
феномен, який має метаструктуру та характеризується здатністю ство-
рювати власні твори декоративно-ужиткового мистецтва, готовністю 
сприймати здобутки світового та вітчизняного народного мистецтва, 
що ґрунтується на усвідомленні народної культури та творчості, худож-
ньому смаку, мистецьких знаннях та оцінних судженнях.

Розвиток професіоналізму та формування у майбутніх учителів 
художньо-естетичної компетентності засобами декоративно-ужитко-
вого мистецтва передбачають їхню художньо-педагогічну й худож-
ньо-технічну педагогічну підготовку. Науковець О. Каленюк зазначає, 
що художньо-педагогічна освіта – дидактичний процес формування і 
засвоєння фахових знань, навичок, поглядів, мислення в системі підго-
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товки вчителя в різних сферах образотворчої (мистецької) діяльності 
[11, с. 13]. Іншими словами, художньо-педагогічна діяльність учителя 
в галузі декоративно-ужиткового мистецтва полягає у поєднанні педа-
гогічної та мистецької діяльності, розв’язанні навчально-виховних 
завдань, реалізації освітніх цілей засобами мистецької педагогіки.  
За Л. Ейвас, художньо-технічна педагогічна освіта – освіта, що спрямо-
вується на надання необхідних технічних знань, умінь і навичок, ово-
лодіння майбутніми фахівцями технічним мисленням шляхом вивчення 
художніх технік обробки матеріалів, виготовлення творів декора-тив-
но-ужиткового мистецтва та реалізації дизайнерських проектів, а також 
забезпечує необхідними методичними знаннями [6, с. 19].

4. Структурні компоненти художньо-естетичної компетентності
Художньо-естетична компетентність майбутнього вчителя як осо-

бистісне утворення є єдиною, цілісною структурою, яка не може 
існувати без компонентів, що до неї входять; дає можливість май-
бутньому педагогу усвідомити себе суб’єктом художньо-естетичної 
діяльності; сприяє удосконаленню в професійному та особистісному 
плані. Враховуючи визначення дефініції «професійна компетент-
ність педагога», зміст поняття художньо-естетичної компетентності 
педагога в галузі декоративно-ужиткового мистецтва та узагальню-
ючи думки науковців щодо структури компетентності фахівців мис-
тецьких та педагогічних спеціальностей, вважаємо, що основними 
структурними компонентами художньо-естетичної компетентності 
педагога в галузі декоративно-ужиткового мистецтва є: когнітив-
ний, мотиваційно-ціннісний, діяльнісно-практичний, рефлексивний, 
комунікативний, естетичний.

Когнітивний компонент окреслює обізнаність особистості щодо 
ціннос-тей рідного етносу, що втілюються у народних традиціях деко-
ративно-ужиткового мистецтва, передбачає володіння комплексом 
художньо-естетичних знань; сприйняття декоративного мистецтва як 
суспільного явища і системи, що постійно розвивається; усвідомлення 
зв’язку декоративно-ужиткового мистецтва з мисленням, культурою і 
суспільним розвитком народу. Когнітивний компонент тісно пов’яза-
ний з певною предметною діяльністю особистості.

Когнітивний компонент художньо-естетичного досвіду охоплює не 
тільки знання про історію, закони, принципи та технології розгляду-
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ваного мистецтва, а й розгалужену систему знань про інші види мис-
тецтва, які узагальнюють і синтезують найсуттєвіші та найзначніші 
проблеми людського життя. Закріпленню у свідомості різнопланових 
мистецьких знань сприяє емоційна забарвленість декоративно-худож-
ньої інформації, яка передбачає почуттєвий рівень реагування, що 
розширює межі пізнання навколишнього світу, допомагає усвідомити 
його багатство. Освоєння студентом мистецьких знань має бути також 
аналітичним за своїм характером, що сприятиме повноцінному фор-
муванню художньо-естетичного досвіду, опануванню необхідними 
прийомами і способами інтерпретації творів декоративно-ужиткового 
мистецтва. Мистецькі знання впливають на формування уміння виді-
ляти в декоративно-ужитковому мистецтві соціально значущих аспек-
тів, аналізувати особливості змісту та художньої форми його творів.

Мотиваційно-ціннісний компонент передбачає наявність моти-
вів, цілей, потреб у професійному навчанні, вдосконаленні, самови-
хованні, саморозвитку, ціннісних установок, що актуалізують необ-
хідність формування художньо-естетичної компетентності засобами 
декоративно-ужиткового мистецтва та стимулюють художньо-творчий 
вияв особистості в професійній діяльності, зростання її майстерності, 
забезпечують розуміння декоративно-ужиткового мистецтва у контек-
сті культурного розвитку суспільства, відображає вмотивованість осо-
бистості до засвоєння, збереження та примноження традицій власного 
етносу. Він припускає наявність інтересу до професійної діяльності, 
який характеризує потребу людини в знаннях, в оволодінні ефектив-
ними способами організації професійної діяльності. Також цінніс-
но-мотиваційний компонент включає мотиви здійснення педагогічної 
діяльності, спрямованість на передачу суми знань і розвиток особи-
стості учнів.

У загальному розумінні основою мотивації є певна потреба, яка 
є витоком будь-якої активності. На переконання психолога С. Каве-
ріна, потреба у творчій діяльності є вищою потребою, що, відповідно, 
позначає вищий ступінь розвитку особистості. Провідними мотивами 
творчості, на його думку, є: допитливість (пізнавальні та дослідницькі 
мотиви); мотиви особистої зацікавленості (самоствердження); вищі 
соціальні мотиви (принести користь суспільству) [9, с. 125].

Однією з основних складових мотивації людської діяльності є 
інтерес, що відіграє конструктивно-творчу роль у суспільному роз-
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витку. Поміж розмаїття інтересів, мистецький інтерес становить 
мотиваційний чинник творчості, основу творчої діяльності. Зміст 
основних мотивацій людини відображають цінності, зокрема цін-
ності національної культури, вікових традицій українського народу. 
Ціннісна свідомість учителя як відображення значення смислів тво-
рів декоративно-ужиткового мистецтва для нього пронизує увесь 
практичний базис його педагогічної діяльності. Одна з найважливі-
ших якостей майбутнього вчителя в галузі декоративно-ужиткового 
мистецтва полягає в умінні правильно визначати естетичні цінно-
сті творів розглядуваного мистецтва й аргументовано пояснювати 
своє ставлення до них. Учитель має навчити сприймати, оцінювати 
й усвідомлювати ціннісні смисли творів декоративно-ужиткового 
мистецтва.

Відтак, включення майбутніх учителів до художньо-естетичної 
діяльності засобами декоративно-ужиткового мистецтва є продуктив-
ним, оскільки воно виконує специфічну, властиву лише йому функ-
цію – розкриває перед особистістю світ реальної краси, яка приносить 
естетичну насолоду та відіграє важливу роль у формуванні переко-
нань, поглядів, норм і правил поведінки, є джерелом духовного багат-
ства, стимулом активного життя. Декоративно-ужиткове мистецтво 
постає могутнім засобом зв’язку поколінь, через задоволення художніх 
потреб реалізується соціальне призначення мистецтва. Цінність будь-
якого мистецтва, зокрема й декоративно-ужиткового, визначається 
багатством засобів, за допомогою яких втілюються певні ідеї та реалі-
зується естетичне призначення ужиткових речей. Від співвідношення 
їх елементів, від їх порядку, рівноваги, гармонії залежить можливість 
їхнього подальшого розвитку.

З філософського погляду, власне «матеріальним або духовним може 
бути носій цінності, а не сама цінність, оскільки вона є відношення 
даного носія до суб’єкта, його значення для суб’єкта» [10, с. 55]. Пси-
холог С. Рубінштейн цінності позиціонує як такі, що мають за основу 
взаємозв’язок довкілля і світу людини та виражаються у тому, що 
значуще створює людина в історичному процесі [22, с. 36]. У цьому 
контексті актуальним є питання про напрями розвитку художньої кар-
тини світу як системи, спрямованої на концентрацію тих світоглядних 
основ і духовно-ціннісних смислів, які отримали відображення у тво-
рах декоративно-ужиткового мистецтва.
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Сутність художньо-естетичних цінностей виявляється у взаємо-
зв’язку інтересів, потреб, здібностей, смаків, установок особистості; у 
відображенні певного виду ціннісно-орієнтаційної діяльності, зумов-
леної рівнем розвитку естетичних відношень. Тому цілеспрямована 
ціннісна регуляція в процесі навчання майбутнього вчителя декора-
тивно-ужиткового мистецтва вимагає проникнення у сутність особи-
стості, структуру та динаміку її мотивацій, потреб, смаків і установок, 
у сферу створення й відбору цінностей.

Діяльнісно-практичний компонент віддзеркалює здатність особи-
стості пізнавати та зберігати народні традиції свого етносу, а також 
діяльнісно-практичні реалії їх відтворення і творчої передачі на основі 
набутих знань та умінь; дає змогу використовувати наявні професійні 
знання, уміння і навички для реалізації завдань професійної діяльно-
сті. Він тісно пов’язаний з розвитком практичних навичок з декоратив-
но-ужиткового мистецтва, що передбачають оволодіння всіма видами 
художньо-естетичної діяльності, яку можна визначити як духов-
но-практичну (створення засобами декоративного мистецтва нових 
суспільно значущих матеріальних і духовних цінностей) та духовну 
(естетичне споглядання, естетичне сприймання, естетичне судження 
тощо) діяльність (художньо-прикладною графікою, рисунком, живо-
писом, декоративно-прикладною творчістю, декоративною пласти-
кою, етнологічною скульптурою).

Організаційно-педагогічну основу діяльнісно-практичного ком-
понента складають технологія та методика, які розширюють і погли-
блюють професійну свідомість, здійснюють оптимальний вибір форм 
спілкування в освітніх системах «викладач – твір декоративно-ужитко-
вого мистецтва – студент».

Рефлексивний компонент свідчить про здатність особистості до 
самооцінки ставлення до мистецьких традицій свого та інших етно-
сів; передбачає вміння аналізувати хід і результати власної практичної 
(професійно-творчої, науково-дослідної, художньо-естетичної) діяль-
ності, об’єктивно оцінювати себе, свій рівень мистецької майстерності 
(самоконтроль, самоаналіз, самооцінка).

Рефлексивне ставлення людини до власної діяльності є однією з 
найважливіших умов глибшого її усвідомлення, критичного аналізу 
та конструктивного удосконалення. Рефлексія знаходить своє вира-
ження у так званій нормальній подвійності свідомості, коли індивід по 
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відношенню до самого себе одночасно виступає і як об’єкт рефлексії 
(«Я-виконавець»), і як її суб’єкт («Я-контролер»), що регулює власні 
дії та вчинки. Рефлексивний аналіз діяльності не є замкнутим у яко-
мусь чисто «індивідуальному просторі» самосвідомості процесом, 
навпаки, здатність людини рефлексивно поставитися до самої себе і до 
своєї діяльності – є результатом освоєння (інтеріоризації) особистістю 
соціальних відносин між людьми. Лише під час взаємодії з іншими 
людьми, коли людина намагається зрозуміти думки та дії іншого, вона 
здатна рефлексивно поставитися і до самої себе.

Під час декоративно-прикладної діяльності студентів передбача-
ється вивести особистість на такий рівень самосвідомості, де безпе-
рервне творче самовдосконалення буде природним станом майбутнього 
фахівця. Вихід на визначений рівень самосвідомості неможливий без 
знання й володіння рефлексивними процесами. Високий рівень само-
свідомості стимулює творчу активність та опосередкує формування 
внутрішніх мотивів і цінностей.

Таким чином, рефлексія майбутнього фахівця як його внутрішня 
психічна діяльність спрямована на самопізнання й осмислення 
ним свого духовного світу, власних дій і станів, ролі і місця у праці. 
Самопізнання є передумовою самовдосконалення, власне, того, до 
чого викладач має невпинно готувати студентів.

Комунікативний компонент демонструє здатність особистості до 
самоспілкування у пізнанні традицій декоративно-ужиткового мистец-
тва та до мистецького діалогу з представниками свого та інших етно-
сів на засадах толерантності, взаєморозуміння, взаємоповаги у процесі 
пізнання народних традицій.

Естетичний компонент у контексті художньо-естетичної компе-
тентності слід прийняти як системоутворювальний, оскільки саме він 
є інтегратором решти компонентів у засвоєнні традицій декоратив-
но-ужиткового мистецтва. Цей компонент полягає в тому, що есте-
тична потреба, вимагаючи задоволення, створює установку на пошук 
особистісних шляхів її реалізації. У процесі естетичного сприймання 
та творення образів виникає результат діяльності – конкретно-чуттєвий 
твір, який переживається суб’єктом, а також оцінюється відповідно до 
уявлень про естетичний ідеал. Естетичні переживання й оцінювання 
породжують естетичне ставлення до дійсності, яке дає поштовх до 
більш творчої діяльності.
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Художньо-естетична діяльність збагачує емоційну сферу студентів, 
формує ціннісні орієнтації в галузі декоративно-ужиткового мистец-
тва. Вона сприяє генеруванню естетичних ідей, збагаченню їх змісто-
вої основи, допомагає знаходити способи та прийоми художньо-образ-
ної виразності. Пізнавальна й оцінна підсистеми художньо-естетичної 
діяльності майбутнього вчителя, що представляють в її структурі піз-
навальний та ціннісний компоненти художньо-естетичного досвіду, 
надають духовного змісту декоративно-ужитковому мистецтву.

5. Висновок
Професійна підготовка вчителя нині розглядається як складна 

поліфункціональна відкрита педагогічна система, спрямована на 
формування професійно важливих знань, умінь, навичок, особи-
стісних якостей вчителя, здатного працювати в системі, що харак-
теризується взаємодією різних культур, готового до професійної 
діяльності в межах полікультурного освітнього простору на заса-
дах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, діалогу культур та індивідуальної 
моральної відповідальності в мультикультурному суспільстві [26]. 
У сучасних умовах державна політика у сфері освіти ґрунтується 
на засадах нерозривного зв’язку із світовою та національною істо-
рією, культурою, національними традиціями; виховання патріотизму, 
поваги до культурних цінностей українського народу, його істори-
ко-культурного надбання і традицій.

З огляду на вищезазначене, цілком слушним є звернення до роз-
гляду проблеми формування у майбутніх учителів художньо-естетич-
ної компетент-ності засобами декоративно-ужиткового мистецтва.  
За цих умов особливого значення набуває технологія формування 
професійних знань у контексті фахової підготовки особистості май-
бутнього вчителя на основі наповнення культурологічним змістом всіх 
складових педагогічного фундаменту, актуальних для сьогодення.

Поняття художньо-естетичної компетентності охоплює мотива-
ційну, пе-рцептивну, когнітивну, творчо-діяльнісну й рефлексивну 
сфери структури особистості. Його ми визначаємо як професій-
но-особистісний багатовимірний феномен, який має метаструктуру 
та характеризується здатністю створювати власні твори декора-
тивно-ужиткового мистецтва, готовністю сприймати здобутки сві-
тового та вітчизняного народного мистецтва, що ґрунтується на 
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усвідомленні народної культури та творчості, художньому смаку, 
мистецьких знаннях та оцінних судженнях. Художньо-естетична 
компетентність майбутнього вчителя у галузі декоративно-ужит-
кового мистецтва як особистісне утворення є єдиною, цілісною 
структурою, основними компонентами якої є: когнітивний, моти-
ваційно-ціннісний, діяльнісно-практичний, рефлексивний, комуні-
кативний, естетичний.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у визначенні педа-
гогічних умов, розгляді педагогічних технологій формування худож-
ньо-естетичної компетентності майбутніх учителів засобами декора-
тивно-ужиткового мистецтва.
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