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4.11. CONDITIONS OF THE FORMING WILLINGNESS TO SELF-EDUCATION 

OF FUTURE FASHION DESIGNERS 
 

4.11. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ 

ДО САМООСВІТИ 

 

Суть новацій, що відбуваються в педагогічній науці, визначено як перехід від 

традиційних форм освіти до інноваційних, які акцентовані на оволодіння майбутніми 

дизайнерами одягу технологіями самоосвіти, що дозволяють здійснювати безперервний 

професійний та особистий розвиток1144. Нині проблема самоосвіти для майбутніх дизайнерів 

одягу набуває особливої актуальності. Протягом тривалого часу професійна підготовка 

майбутніх дизайнерів одягу ґрунтувалася на збалансованому поєднанні групових (лекційних, 

семінарських, практичних) та індивідуальних занять, однак процеси модернізації в сучасній 

вищій мистецькій школі спричинили істотне скорочення індивідуальних годин, відведених 

на самоосвітню підготовку майбутніх дизайнерів, і перерозподіл навчального навантаження з 

аудиторного на позааудиторне у вигляді самостійної роботи студентів. 

У цій ситуації з’явилися нові проблеми: студенти-дизайнери, які мають недостатній 

досвід самостійної роботи, здійснюють самоосвітню діяльність безсистемно, без належної 

професійної спрямованості, що тягне за собою зниження рівня їхньої професійної 

підготовки. Тому постало непросте завдання щодо розробки системної організації 

самоосвітньої діяльності студентів, що враховує сучасні умови у вищій мистецькій школі, 

специфіку дизайнерської освіти, багатий виховний, освітній і розвиваючий потенціал 

мистецьких закладів вищої освіти, а також можливості міждисциплінарної інтеграції. 

Вирішення поставленого завдання вбачаємо в розробці та реалізації комплексу 

організаційно-методичних умов, які будуть здатні внести корективи в освітню практику з 

метою ефективної організації процесу формування готовності до самоосвіти майбутніх 

дизайнерів на засадах міждисциплінарного підходу. 

Питання формування готовності майбутніх дизайнерів одягу до самоосвіти в 

мистецьких закладах вищої освіти є актуальною проблемою педагогічної теорії і практики. В 

сучасних дослідженнях розглядаються: аспекти професійної підготовки майбутніх 

дизайнерів одягу (Ю. Бундіна, Т. Костогриз, Т. Кравцова, Ю. Легенький, І. Продан, 

І. Торшина); інноваційні підходи до самоактуалізації, самореалізації, самовиховання, 

самовдосконалення у фаховій підготовці (Н. Білик, В. Гриньова, Л. Кондрашова, В. Лозова, 

І. Ляхова, Л. Нечепоренко, Л. Рибалко, В. Северенюк, Л. Сущенко, І. Шиманович); 

проблематика професійної підготовки майбутніх дизайнерів (С. Алєксєєва, Є. Антонович, 

О. Бойчук, О. Генісаретський); особливості дизайн-освіти (А. Чебикін, С. Чирчик, 

В. Щербина, Д. Дарлінг (D. Durling) М. Нейл (М. Neil), Д. Ньюбері (D. Newbury), Д. Фелман 

(D. Fallman), С. Фрейлінг (C. Frayling), К. Фрідман (K. Friedman)), зокрема із застосуванням 

міждисциплінарного підходу (Н. Бреднєва, О. Зеленкова, О. Копосова, О. Перехожева, 

В. Шибаєв, Р. Яфизова). 

Втім, проблема формування готовності майбутніх дизайнерів одягу до самоосвіти 

потребує ґрунтовнішого вивчення в теорії та методиці. 

Метою даного дослідження є розробка організаційно-методичних умов до формування 

готовності майбутніх дизайнерів одягу до самоосвіти в мистецьких закладах вищої освіти. 

Для ефективної організації самоосвітньої діяльності студентів використані можливості 

міждисциплінарного підходу. 

Поняття «педагогічні умови» науковцями розглядаються з різноманітних позицій. Так, 

Д. Корчевський розглядає поняття «педагогічні умови» як сукупність необхідних зовнішніх 

вимог, внутрішніх психологічних установок, задоволення яких забезпечить досягнення 

                                                             
1144 Вівденко І. О. Використання інформаційних технологій у процесі формування професійно-творчих умінь 

майбутніх фахівців з графічного дизайн. Вісник Львівського національного університету ім. Т. Шевченка. 2013. 

Вип. 10 (269). Ч. II, С. 17. 
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бажаного результату1145. Педагогічні умови в інтерпретації А. Найна визначені сукупністю 

об’єктивних можливостей змісту, форм, методів, засобів і матеріально-просторового 

середовища, спрямованих на вирішення поставлених завдань1146. У дослідженнях 

І. Преображенської педагогічні умови пов’язуються з процесом моделювання педагогічної 

системи, в якій вони є змістовною характеристикою, яка відображається в сукупності змісту, 

організаційних форм, засобів навчання і характеру взаємин між викладачами і 

студентами1147. 

На нашу думку, трактування поняття «педагогічні умови», дане Л. Білоусовою та 

О. Кисельовою, найповніше відповідає умовам дослідження. У їхній інтерпретації 

педагогічні умови є компонентом педагогічної системи, що відображає сукупність 

можливостей освітнього та матеріально-просторового середовища, впливають на 

особистісний і процесуальний аспекти цієї системи і забезпечують її ефективне 

функціонування і розвиток1148. Водночас з огляду на аналітичні дослідження в галузі 

педагогічних наук, науковці у своєму дослідженні виокремлюють такі класифікаційні групи 

педагогічних умов: організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні, дидактичні умови1149. 

Так, під організаційно-педагогічними умовами слід розуміти сукупність спроектованих 

можливостей змісту, форм і методів процесу навчання, спрямованих на управління 

функціонуванням процесуального аспекту педагогічної системи1150. Під психолого-

педагогічними умовами розуміються педагогічні заходи, що забезпечують якісні 

перетворення особистісних характеристик студентів, а дидактичними умовами є підсумок 

цільового припущення, конструювання та подальшого застосування в освітньому процесі 

елементів змісту, методичних прийомів і організаційних форм. 

З огляду на окреслені наукові пошуки у межах дослідження педагогічні умови 

розглядаємо як елемент міждисциплінарної моделі формування готовності майбутніх 

дизайнерів одягу до самоосвіти, що охоплює сукупність необхідних попередніх заходів, що 

впливають на особистісний і процесуальний аспекти моделі і сприяють успішному 

«вживленню» в цю модель міждисциплінарного комплексу. 

Для виокремлення педагогічних умов дослідження враховувалися такі об’єктивні 

передумови їхньої зумовленості: соціальне замовлення української вищої мистецької освіти; 

особливості організації освітнього процесу та підготовки майбутніх дизайнерів одягу в 

мистецьких закладах вищої освіти, які визначаються компетентнісним підходом. 

Таким чином, з метою забезпечення формування готовності майбутніх дизайнерів 

одягу до самоосвіти на засадах міждисциплінарного підходу в мистецьких закладах вищої 

освіти (МЗВО) необхідно враховувати такий комплекс організаційно-методичних умов: 

1) міждисциплінарна інтеграція та структурування змісту спеціальних дисциплін для 

системної організації самостійної роботи студентів-дизайнерів; 

2) організація процесу формування готовності майбутніх дизайнерів до самоосвіти за 

індивідуальним освітнім маршрутом та з опорою на особистісно-творчий потенціал; 

3) організація динамічного характеру навчально-педагогічної взаємодії у формуванні 

готовності до самоосвіти майбутніх дизайнерів одягу в МЗВО; 

                                                             
1145 Корчевський Д. О. Теоретико-методичні основи інтеграції змісту практично-технічної підготовки фахівців з 

комп’ютерної графіки і дизайну: дис. доктора пед. наук: 13.00.02. Київ, 2017, с. 318. 
1146 Найн А. Я. О методологическом аппарате диссертационных исследований. Педагогика. 2005. № 5, с. 46. 
1147 Преображенская И. Н. Формирование самообразовательной компетентности студентов художественно-

графических специальностей (на материале дисциплин информационного цикла): дис. … канд.. пед. наук: 

13.00.0. Воронеж, 2008, с. 29-32. 
1148 Білоусова Л. І., Кисельова О. Б. Технологія формування у майбутніх педагогів компетентності самоосвіти з 

використанням потенціалу інформаційно-навчального середовища. Інформаційні технології в освіті. 2009. 

Вип. ІІІ, с. 14. 
1149 Там само, с. 17. 
1150 Калина Н. Д. Двухуровневая модель компетентностно-контекстной технологии обучения комплекса 

дисциплин конструктивно-пространственного и художественно-образного направления. Психодидактика 

высшего и среднего образования. 2014. № 2, с. 265. 
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4) забезпечення міждисциплінарного зв’язку аудиторної та позааудиторної самостійної 

роботи майбутніх дизайнерів одягу. 

Розглянемо першу організаційно-методичну умову – міждисциплінарна інтеграція та 

структурування змісту спеціальних дисциплін для системної організації самостійної роботи 

майбутніх дизайнерів одягу. 

На сучасному етапі реформування професійної освіти, оцінка освітніх результатів стає 

засобом і механізмом, що забезпечує розвиток готовності до самоосвіти, яка необхідна для 

входження в простір сучасної професійної діяльності, адаптації до динамічно мінливих 

соціально-економічних умов життя майбутніх дизайнерів одягу. Тому сучасна підготовка 

майбутніх дизайнерів у МЗВО повинна носити не лише внутрішньопредметний, а й 

міждисциплінарний характер і спрямуватися на міжсистемну інтеграцію засобів і методів 

навчання, які використовуються в різних дисциплінах. 

Ключовою ідеєю використання міждисциплінарної інтеграції формування готовності 

майбутніх дизайнерів одягу до самоосвіти в МЗВО є її інтегрований характер, оскільки 

формування її компонентів здійснюється у паралельному або послідовному вивченні 

комплексу (модуля) дисциплін, що охоплюють процеси практичної і самостійної роботи 

студента та володіють певними зв’язками між знаннями, вміннями, навичками, які 

передбачає їхнє опанування1151. 

Інтеграція і диференціація відповідають двом тенденціям людського пізнання, коли, з 

одного боку, світ демонструється як єдине ціле, а, з іншого – відбувається глибоке і 

конкретне осягнення закономірностей і якісної своєрідності різних структур, систем. Так, 

Д. Борисенко у підготовці інженерів-дизайнерів розглядає інтеграцію як процес руху, 

розвитку наукових знань від їхнього замкнутого вивчення до взаємодії, а після – до вивчення 

їхньої цілісності, коли об’єкт досліджується з різних аспектів одночасно1152. У його 

дослідженні знаходимо підтвердження тому, що на сучасному етапі процеси інтеграції 

домінують над диференціацією. 

Визначаючи інтеграцію провідною тенденцією розвитку суспільства, науки і освіти, 

В. Биков, вказує на значення виявлення умов успішного перебігу інтеграційних процесів в 

трьох основних композитах структури змісту кожної навчальної дисципліни: в системі знань, 

яка якісно трансформується під впливом міжпредметних зв’язків; в системі умінь, які 

набувають специфіку в навчально-пізнавальній діяльності, реалізують міжпредметні зв’язки; 

системі відносин, що формуються навчальним пізнанням в процесі синтезу знань з різних 

дисциплін1153. 

Таким чином, необхідно виокремити ознаки, яким повинна відповідати інтеграція 

змісту спеціальних дисциплін для системної організації самостійної роботи майбутніх 

дизайнерів одягу: інтеграція будується на взаємодії різнорідних елементів; інтеграція 

спричинює до якісних і кількісних перетворень взаємодіючих елементів; інтеграційний 

процес має свою логіко-змістовну основу; інтеграційний процес має свою структуру; 

інтеграція володіє педагогічною доцільністю та відносною самостійністю. 

Основою для інтеграції оцінки є теорія міжпредметних (міждисциплінарних) зв’язків. 

Так, С. Алєксєєвою проаналізовані різні підходи до міжпредметних зв’язків і виокремлені 

три системні підстави міждисциплінарної інтеграції: інформаційна структура навчальної 

дисципліни; морфологічна структура навчально-професійної діяльності; організаційно-

методичні елементи процесу навчання і оцінювання1154. З огляду на це, у процесі 

формування готовності майбутніх дизайнерів одягу до самоосвіти виокремлюємо 

                                                             
1151 Корчевський Д. О. Теоретико-методичні основи інтеграції змісту практично-технічної підготовки фахівців з 

комп’ютерної графіки і дизайну: дис. доктора пед. наук: 13.00.02. Київ, 2017, с. 183. 
1152 Борисенко Д. В. Іммерсивний дизайн: інноваційний погляд на підготовку інженера-дизайнера: монографія. 

Саарбюкенн: VDM Publishing, 2014, с. 63. 
1153 Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. Київ: Атіка, 2008, с. 27-28. 
1154 Алєксєєва С. В. Динаміка готовності майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри. Науковий 

вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер.: Професійна педагогіка. 2017. Вип. 13, с. 63. 
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змістовний, процесуальний і організаційно-методичний аспекти міждисциплінарної 

інтеграції. 

Під змістовним аспектом міждисциплінарної інтеграції слід розуміти скоординоване 

вивчення одних і тих же питань в різних дисциплінах; можливість концентрації вивчення 

окремих питань, передбачених програмами різних дисциплін в одній дисципліні; виконання 

посилань на раніше вивчений матеріал інших дисциплін; використання однієї і тієї ж теорії 

для пояснення. Організаційно-методичний аспект міждисциплінарної інтеграції передбачає 

використання єдиних методів і засобів формування готовності до самоосвіти майбутніх 

дизайнерів одягу для «родинних» дисциплін. Під процесуальним аспектом 

міждисциплінарної інтеграції розуміється побудова єдиного поетапного плану діяльності; 

можливість виокремлення структурних компонентів формованої діяльності та їхнє 

перенесення в іншу дисципліну; застосування розроблених прийомів і методів до різних 

завдань навчальних дисциплін. З урахуванням цих аспектів міждисциплінарної інтеграції, 

викладачеві необхідно дотримуватися двох основних напрямків організації процесу 

формування готовності до самоосвіти майбутніх дизайнерів одягу: 

1) за допомогою змістовного і процесуального аспектів реалізації міждисциплінарної 

інтеграції використовувати техніко-технологічний матеріал з різних дисциплін в освітньому 

процесі задля сприяння формуванню готовності до самоосвіти майбутніх дизайнерів одягу; 

2) за допомогою організаційно-методичного аспекту реалізації міждисциплінарної 

інтеграції забезпечити наступність процесу формування готовності до самоосвіти майбутніх 

дизайнерів одягу. 

Для здійснення міждисциплінарної інтеграції в першому напряму у межах дослідження 

проаналізовано навчально-методичне забезпечення процесу з дисциплін навчального плану 

напряму підготовки 022 «Дизайн»1155. Так, у якості прикладу, в дослідженні розглядаються 

дисципліни, що вивчаються студентами протягом І-ІV курсу: «Дизайн-проектування», 

«Комп’ютерні технології в дизайні», «Брендинг fashion-бізнесу» тощо. Водночас дисципліна 

«Дизайн-проектування» є своєрідним центром інтеграції предметних сфер навчання. Вибір 

дисципліни був не випадковий, оскільки ця дисципліна зумовлює професійну відповідність 

випускників освітньої програми «Дизайн» і вивчається протягом всього періоду навчання 

майбутніх дизайнерів одягу. 

У межах роботи за другим напрямом проаналізовано і відібрано систему методів і 

засобів формування готовності майбутніх дизайнерів одягу до самоосвіти, а також виявлено 

можливі шляхи діяльності викладача з управління процесом формування готовності 

майбутніх дизайнерів одягу до самоосвіти. В цьому випадку, також виправданий вибір 

дисципліни «Дизайн-проектування» як основи побудови міждисциплінарної інтеграції, 

оскільки дисципліна передбачає різні форми самостійної роботи: проектна діяльність, 

самостійні творчі завдання, виконання рефератів та курсових робіт тощо. 

Міжпредметні зв’язки як механізм інтеграції знань і способів дій сприяють 

забезпеченню методологічної цілісності процесу формування готовності майбутніх 

дизайнерів одягу до самоосвіти. Відтак, основними напрямами у реалізації 

міждисциплінарних зв’язків та структуруванні змісту спеціальних дисциплін є здійснення 

загального підходу до формування готовності до самоосвіти для дисциплін, що входять в 

один міждисциплінарний комплекс; єдність вимог до якості самостійної роботи з різних 

дисциплін; єдність інтерпретації базових понять і визначень для різних дисциплін; 

забезпечення безперервності і наступності в процесі формування готовності майбутніх 

дизайнерів до самоосвіти. 

На конкретно-методичному рівні реалізація міждисциплінарних зв’язків здійснюється 

наступними шляхами: перестановка окремих навчальних тем, перенесення навчального 

матеріалу з однієї навчальної дисципліни в іншу для усунення дублювання; узагальнення 

знань і вмінь на всіх структурних складових освітнього процесу (лекції, семінарські заняття 

                                                             
1155 Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за 

спеціальністю 022 «Дизайн». Київ: МОН, 2018. 15 с. 
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та лабораторні роботи); розвиток комплексних форм оцінки у співпраці з іншими 

викладачами і викладачами суміжних кафедр. 

Таким чином, міждисциплінарна інтеграція та структурування змісту спеціальних 

дисциплін для системної організації самостійної роботи майбутніх дизайнерів одягу 

забезпечує самостійну пізнавальну діяльність студентів у трьох її аспектах: перенесення, 

пошук і дослідження. Для системної організації самостійної роботи студентів за 

професійним спрямуванням фахової підготовки студентів-дизайнерів у МЗВО необхідним є 

структурування змісту спеціальних дисциплін в п’ять основних «дидактичних блоків»: 

теоретичного (теоретичні знання), технологічного (озброєння технологічним арсеналом), 

дослідницького (організація і педагогічний супровід науково-дослідницької діяльності); 

виконавчого та педагогічного (координування самоосвітньої діяльності студентів-

дизайнерів) блоків. 

Запропонована міждисциплінарна інтеграція та структурування змісту спеціальних 

дисциплін для системної організації самостійної роботи майбутніх дизайнерів одягу в 

«дидактичні блоки» дозволяє виявляти «слабкі зони» в напрямках фахової підготовки в 

МЗВО і за допомогою організованої самоосвітньої діяльності студентів-дизайнерів усувати 

прогалини. 

Розглянута організаційно-методична умова тісно пов’язана з другою умовою: 

організація процесу формування готовності майбутніх дизайнерів до самоосвіти за 

індивідуальним освітнім маршрутом та з опорою на особистісно-творчий потенціал. 

Впродовж останнього десятиріччя в практиці вищої мистецької школи окреслилася 

стійка тенденція побудови студентом власного освітнього шляху, або індивідуального 

освітнього маршруту, у формуванні якого задіяні особистісні мотиви, навчальні та 

професійні орієнтири1156. Індивідуальний освітній маршрут (ІОМ) студента, на думку 

О. Фурси, ґрунтується на особистісно зорієнтованій освітній системі і визначається як 

цілеспрямована проектована диференційована освітня програма, що забезпечує студенту 

позицію суб’єкта вибору, розробки, реалізації освітньої програми у здійсненні викладачем 

підтримки професійного самовизначення і самореалізації1157. 

Слід зауважити, що традиційна система підготовки студентів-дизайнерів передбачає 

організацію освітнього процесу за індивідуальними планами, з урахуванням унікальності 

кожного студента, водночас відповідальність за рівень професійної підготовки лягає на 

викладача. Припускаємо, що впровадження в освітній процес ІОМ майбутніх дизайнерів 

одягу дозволить зберегти позитивні досягнення вищої мистецької освіти, водночас 

привнести в неї самостійність і відповідальність майбутніх дизайнерів за власну професійну 

підготовку. ІОМ студентів-дизайнерів ґрунтується на модульному підході. Структуру 

індивідуального освітнього маршруту майбутніх дизайнерів одягу становить базовий 

модуль, що забезпечує реалізацію вимог Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня, галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн»1158 та 

спеціальні (варіативні) модулі розширеної освіти, спрямовані на поглиблення або 

нарощування окремих, обраних самостійно освітніх напрямів студента-дизайнера з 

урахуванням їхнього особистісно-творчого потенціалу. 

Для вищої мистецької освіти побудова освітнього процесу з урахуванням 

індивідуальних особливостей має принципове значення, оскільки кожен студент-дизайнер 

позиціонується як творча індивідуальність. 

                                                             
1156 Горбик О. Р., Ломовський А. І., Творонович О. Є., Ярош В. В. Комп’ютерне проектування – основа 

підготовки висококваліфікованих архітекторів і дизайнерів сучасного європейського вишкілу. Сучасні 

проблеми архітектури та містобудування. 2012. Вип. 29, с. 350. 
1157 Фурcа О. О. Модель фахівця з дизайну в науково-практичній рецепції. Вісник Глухівського національного 

педагогічного університету Олександра Довженко. 2012. Вип. 10, с. 14. 
1158 Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за 

спеціальністю 022 «Дизайн». Київ: МОН, 2018. 15 с. 
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Дослідник проблем творчого саморозвитку студентів-дизайнерів О. Швець вважає, що 

в освітньому процесі викладачеві необхідно враховувати такі індивідуальні особливості 

студента: інтелектуальної сфери, мотиваційно-потребнісної сфери, емоційної сфери, вольової 

сфери, особливо у сфері саморегуляції і самоврядування, особливості екзистенційної сфери, 

вияв індивідуальних особливостей студентів у предметно-практичній діяльності1159. Слід 

зауважити, що освітня діяльність студентів-дизайнерів має дослідницько-творчий характер, і 

тому в програмуванні ІОМ, окрім окреслених індивідуальних особливостей студентів-

дизайнерів, необхідно враховувати: міру розвитку окремих дизайнерських здібностей, рівень 

розвитку координації, сенсомоторні дані, індивідуальні особливості характеру і тип 

темпераменту, параметри працездатності (швидкість, обсяг, якість), широту дизайнерського 

світогляду, наявність креативного мислення, самосвідомість студентів-дизайнерів. 

Реалізація цієї умови дозволить підвищити гнучкість, динамічність освітнього процесу, 

спрямувати студента-дизайнера на усвідомлене вивчення спеціальних дисциплін в контексті 

майбутньої професійної діяльності, допоможе визначити вектори самоосвіти, що в 

подальшому буде важливою передумовою формування готовності до самоосвіти майбутніх 

дизайнерів одягу у мистецьких закладах вищої освіти. 

Наступна організаційно-методична умова – організація динамічного характеру 

навчально-педагогічної взаємодії у формуванні готовності до самоосвіти майбутніх 

дизайнерів одягу в МЗВО – тісно пов’язана з двома вище розглянутими умовами. 

В умовах переходу вищої мистецької школи на багаторівневу систему освіти 

пріоритетними стають нові освітні технології, зорієнтовані на саморозвиток особистості 

студентів, формування самостійності, здібностей до творчості, готовності вдосконалювати 

власний професійний рівень протягом не лише конкретного періоду навчання, а й під час 

всієї подальшої професійної діяльності1160. У зв’язку з цим актуальним стає організація 

динамічного характеру взаємодії на основі використання в освітньому процесі майбутніх 

дизайнерів активних методів навчання. Активні методи навчання, на думку М. Марченко, 

мають потенціал для реалізації і розвитку суб’єктної позиції студентів-дизайнерів і 

створюють умови для вияву їхньої активності і самостійності в вирішенні освітніх завдань в 

процесі взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу1161. 

Так, в організації динамічного характеру навчально-педагогічної взаємодії у 

формуванні готовності до самоосвіти майбутніх дизайнерів одягу у МЗВО значущими є 

використання методів варіативного моделювання, рекламно-комунікативного проектування, 

комплексного проектування, дизайнерського бізнес-проекту. У вибудовуванні процедури 

формування готовності майбутніх дизайнерів до самоосвіти повинні враховуватися 

міждисциплінарні залежності між освітніми технологіями і методами навчання. У цьому 

контексті доцільно виокремити три групи методів: 

1) неімітаційні активні методи, що охоплюють евристичну бесіду, змагання, круглий 

стіл, конференції, виїзні заняття з тематичною дискусією, олімпіади, практичні групові та 

індивідуальні вправи, вирішення творчих завдань, семінари тощо; 

2) імітаційні методи (неігрові), що включають ситуаційні завдання, вирішення окремих 

завдань, обговорення розроблених варіантів, конкурси практичних робіт з обговоренням, 

кейс-методи, аналіз конкретних ситуацій, письмові роботи, дискусії, моделювання 

виробничих процесів, застосування ускладнювальних умов, тренінги тощо; 

                                                             
1159 Швець О. О. Особливості творчого розвитку дизайнера на початковому етапі професійної діяльності. 

Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23 (18), с. 411. 
1160 Калина Н. Д. Двухуровневая модель компетентностно-контекстной технологии обучения комплекса 

дисциплин конструктивно-пространственного и художественно-образного направления. Психодидактика 

высшего и среднего образования. 2014. № 2, с. 271. 
1161 Марченко М. Н. Развитие способностей к дизайнерской деятельности: на материале обучения студентов 

художественно-графического факультета технической и компьютерной графике: дис. … доктора пед. наук: 

13.00.02, 13.00.08. Краснодар, 2002, с. 167. 
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3) імітаційні методи (ігрові), що охоплюють мозковий штурм, ділові ігри, рольові ігри, 

організаційно-діяльнісні та проблемно-ділові ігри, бліц-ігри, дидактичні ігри, методи 

розвиваючої кооперації, ігрове проектування тощо. 

Реалізація дидактичних можливостей активних методів навчання в організації 

динамічного характеру навчально-педагогічної взаємодії у формуванні готовності до 

самоосвіти майбутніх дизайнерів одягу в МЗВО можлива з урахуванням низки аспектів 

організації освітнього процесу. 

Першим і ключовим аспектом є виховання почуття творчого партнерства і творчої 

рівності. У ситуації авторитарності творче виховання не піддається реалізації. Наприклад, у 

межах вивчення дисципліни «Дизайн-проектування» необхідним є використовувати 

практику обговорення творчих робіт, формуючи колективну думку щодо якості результату, 

спонукаючи студентів до аргументованого опонування. Тут можливі ситуації, коли оцінка 

викладача не є абсолютом і може змінюватися за умови переконливого аргументу.  

Другий аспект якості освітнього процесу формування готовності до самоосвіти 

майбутніх дизайнерів передбачає спонукання студента до формування власного простору 

концептуальної мислетворчості. У цій ситуації дуже важливо дати зрозуміти майбутньому 

фахівцеві міру відповідальності за авторську ідею. Реалізація цього заходу складається з 

переконливості, актуальності і доцільності творчого задуму1162. Моделювання простору для 

концептуальної мислетворчості і визначення його кордонів можливе лише в процесі 

самостійної роботи: коли збирається, аналізується і систематизується необхідний матеріал 

для проектування. У таких умовах студенти-дизайнери починають усвідомлювати себе 

одиницею культурного поля, і процес формування авторської ідеї стає спрямованим1163. На 

заняттях повинні вирішуватися проблемні ситуації. Значна увага приділятиметься пошуковій 

діяльності в різних середовищах: інтерактивному, професійному, соціальному, предметно-

культурному тощо. 

Нарешті, третій аспект дидактичних можливостей активних методів навчання у 

формуванні готовності до самоосвіти передбачає розвиток навичок проектування. Майбутні 

дизайнери одягу повинні розуміти міру відповідальності перед партнерами за якість роботи. 

Тут допоможе технологія співпраці в організації робіт в творчих групах: співавторство або 

об’єктивне лідерство на практичних заняттях та лабораторних роботах. Навик проектної 

діяльності відмінно формується в процесі підготовки персональної авторської роботи: 

творчий звіт, персональна виставка, участь в конкурсах різного рівня. Конкурсна діяльність 

дозволяє формувати почуття команди, що важливо в проектній творчій роботі, адже власне 

персональне рішення, його чіткість, продуманість, конкретність дозволить (або не дозволить) 

впоратися з встановленим обсягом завдання1164. 

У дизайн-освіті з метою формування готовності до самоосвіти майбутніх дизайнерів 

актуальним є простір універсальної міждисциплінарної творчої лабораторії, що дозволяє 

одночасне проведення занять різної спрямованості і спеціалізації костюмного, 

комп’ютерного та навіть середовищного дизайну. Наповнення подібного проектного 

комплексу повинно містити: 

- обладнані робочі місця для виконання креслярських і графічних робіт; 

- обладнані робочі місця для виконання макетів1165; 

                                                             
1162 Шелестова Е. С. Современное состояние высшего образования в сфере дизайна. Теория и практика 

общественного развития. 2014. № 20, с. 193. 
1163 Сопільняк М. М. Педагогічні засади організації діяльності дозвіллєвої творчої майстерні студентів вищих 

мистецьких навчальних закладів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.06. Київ, 2006, с. 11. 
1164 Бусленко О. М. Дизайнерський конкурс як засіб підвищення професійних компетенцій майбутнього 

дизайнера костюма. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер.: 

Педагогічні науки. 2018. Вип. СXХХІХ (139), с. 38. 
1165 Коваль Т. В., Сєдоухова Є. В., Гонда Л. П. Проведення fashion-конкурсів як основа професійної підготовки 

майбутніх дизайнерів одягу. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та 

психологія. 2016. Вип. 1 (3), с. 78. 
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- індивідуальні робочі зони з сучасним комп’ютерним обладнанням і ліцензійними 

програмами для можливості збору інформації, здійснення комунікацій (зокрема з 

роботодавцями та замовниками), а також виконання графічних і проектних робіт, розробки 

анімаційних композицій тощо; 

- периферійні робочі зони зі спецтехнікою і програмним забезпеченням; 

- мультимедійне обладнання для проведення навчальних занять. 

Основою всіх інтерактивних методів навчання є продуктивна взаємодія викладача зі 

студентами, а також студентів між собою. Обов’язковими умовами ефективності таких 

методів є: чітка мета, заради досягнення якої ініціюється взаємодія, безпосередній та 

оперативний обмін інформацією між викладачем і студентами, певна науково-обґрунтована 

міра рівноправності у розподілі функцій, які виконуються в процесі вирішення проблеми, 

високий рівень самостійності і взаєморозуміння, необхідних для досягнення основної мети. 

Представляючи формування готовності майбутніх дизайнерів одягу до самоосвіти як 

динамічний, поетапний процес навчально-педагогічної взаємодії, виокремлюємо три етапи-

стадії. На першій, початковій стадії, студент займає позицію студента, на другій – 

співробітника, на третій стадії студент-дизайнер стає ключовою дійовою особою і виходить 

на колегіальний рівень навчально-педагогічної взаємодії з викладачем. Водночас динаміка 

позицій викладача виглядає таким чином: на першій стадії викладач є ключовою дійовою 

особою, на другій – співробітником, на третій – консультантом1166. Припускаємо, що 

правильно організована навчально-педагогічна взаємодія, яка володіє динамічним 

характером, дозволить виявити такі межі особистого і професійного зіткнення викладача і 

студентів-дизайнерів, які дозволять послідовно формувати готовність до самоосвіти 

майбутніх дизайнерів одягу в МЗВО. 

Ефективність формування готовності майбутніх дизайнерів одягу до самоосвіти на 

засадах міждисциплінарного підходу залежить і від дотримання наступної організаційно-

методичної умови – забезпечення міждисциплінарного зв’язку аудиторної та 

позааудиторної самостійної роботи майбутніх дизайнерів одягу. 

Загалом зв’язок аудиторної та позааудиторної самостійної роботи майбутніх дизайнерів 

одягу є досить складним процесом, який охоплює трансформацію змісту, методів, форм 

організації (традиційні і додаткові) та засобів навчання (традиційні і спеціальні). Серед 

методів аудиторної та позааудиторної самостійної роботи, спрямованих на формування 

готовності майбутніх дизайнерів одягу до самоосвіти, найефективнішими нам видаються: 

методи стимулювання, мотивації та самомотивації навчання; методи організації та 

самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності; методи контролю і самоконтролю 

ефективності навчально-пізнавальної діяльності. 

Загалом ключовими методами реалізації четвертої педагогічної умови є: 

1) методи формування внутрішньої мотивації до навчання за допомогою завдань з 

особисто-значущою складовою; 

2) методи організації зв’язку доаудиторної самостійної роботи студентів з 

позааудиторною шляхом надання права вибору інформації і самостійного пошуку шляхів 

здійснення поставленого завдання; 

3) методи організації навчальної діяльності студентів-дизайнерів, спрямованої на 

розвиток психологічної готовності до самостійної роботи на основі розвитку самостійності, 

терпимості до труднощів, наполегливості (формування вольових якостей особистості) 1167; 

4) методи стимулювання переходу студентів на більш високий рівень готовності до 

самостійної роботи шляхом спрямування їхньої активності на досягнення конструктивних, 

позитивних результатів, створення у студентів мотивації «успіху»; 

                                                             
1166 Гершунский Б. С. Концепция самореализации личности в системе обоснования ценностей и целей 

образования. Педагогика. 2013. № 10, с. 5. 
1167 Бакум З. П., Саприкіна Л. В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх 

дизайнерів одягу. Наукові записки. Сер.: Педагогіка. 2014. Вип. 1. С. 44-49. 
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5) методи організації рефлексії за допомогою самоаналізу власних навчальних 

досягнень шляхом ретельного аналізу отриманих результатів освітньої діяльності.  

Розглядаючи форми організації навчання, слід зауважити, що їхній діапазон досить 

широкий: з аудиторних форм використовуються лекції, практичні заняття, семінари, 

практикуми, індивідуальні заняття, аудиторні форми самостійної роботи студентів; з 

позааудиторних форм – самостійна робота студентів у вигляді підготовки доповідей та участі 

в науково-практичних конференціях, участь у спеціальних тематичних конкурсах, 

систематичні відвідування показів, майстер-класів тощо. 

Одним з ефективних способів забезпечення міждисциплінарного зв’язку аудиторної та 

позааудиторної самостійної роботи майбутніх дизайнерів одягу є технологія «майстер-клас» 

і «творча майстерня». Основними завданнями майстер-класу є створення умов для 

професійного спілкування, самореалізації та стимулювання зростання творчого потенціалу 

майбутніх фахівців; підвищення професійної майстерності учасників; розповсюдження 

передового професійного досвіду1168. Майстер-клас як особлива форма набуття навичок 

самоосвіти використовується у проведенні аудиторних занять, та в позааудиторній роботі. 

Також забезпеченню міждисциплінарного зв’язку аудиторної та позааудиторної 

самостійної роботи майбутніх дизайнерів одягу сприяє впровадження креативно-ціннісних 

технологій: творче проектування, конкурсна технологія, портфоліо особистих досягнень, 

сценічний перформанс, середовищні акції, експозиційні технології тощо. 

Відтак, забезпечення зв’язку аудиторної та позааудиторної самостійної роботи 

майбутніх дизайнерів одягу вирішує такі завдання: 

- підтримка високої мотивації студентів-дизайнерів; 

- формування самоосвітньої компетентності в сфері дизайну; 

- заохочування до активності і самостійності студентів, розширення можливостей для 

самостійної роботи; 

- розвиток навичок рефлексивної та оціночної діяльності студентів, формування 

адекватної самооцінки студентів-дизайнерів; 

- визначення кількісних та якісних індивідуальних досягнень кожного студента та 

створення передумови і можливості для розвитку конкурентоспроможності в сфері дизайну 

одягу. 

Таким чином, формування готовності майбутніх дизайнерів одягу до самоосвіти на 

засадах міждисциплінарного підходу є складним процесом, який протікає під впливом 

безлічі чинників, що тягне за собою розробку спеціального педагогічного супроводу. 

Вивчення літератури з проблеми дослідження та особистий досвід автора в якості викладача 

спеціальних дисциплін в МЗВО дали змогу розробити і реалізувати в освітній практиці 

комплекс організаційно-методичних умов, який сприяє системному вибудовуванню процесу 

самоосвіти майбутніх дизайнерів одягу в освоєнні спеціальних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу і дозволяє підвищити рівень культури самоосвіти майбутніх 

дизайнерів. 

В результаті дослідження було розроблено організаційно-методичні умови реалізації 

міждисциплінарного підходу до формування готовності майбутніх дизайнерів одягу до 

самоосвіти в мистецьких закладах вищої освіти. Організаційно-методичні умови розглянуто 

як комплекс сприятливих для студентів зовнішніх умов, що безпосередньо впливають на 

формування і розвиток внутрішніх якостей особистості, необхідних для професійного 

саморозвитку. Такими умовами визначено і обґрунтовано: міждисциплінарна інтеграція та 

структурування змісту спеціальних дисциплін для системної організації самостійної роботи 

студентів-дизайнерів; організація процесу формування готовності майбутніх дизайнерів до 

самоосвіти за індивідуальним освітнім маршрутом та з опорою на особистісно-творчий 

потенціал; організація динамічного характеру навчально-педагогічної взаємодії у 

                                                             
1168 Бобряшова О. В. Средовые акции как условие формирования профессионально-эстетической 

компетентности будущего дизайнера. Интеграция мировых научных процессов как основа общественного 

прогресса. 2013. № 7, с. 85. 
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формуванні готовності до самоосвіти майбутніх дизайнерів одягу в мистецьких закладах 

вищої освіти; забезпечення міждисциплінарного зв’язку аудиторної та позааудиторної 

самостійної роботи майбутніх дизайнерів одягу. 
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