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Наразі виховання національно-свідомого громадянина, патріота України з активною життєвою 

позицією вкрай гостро стоїть перед системою вищої освіти. Формування національно-патріотич-
ної компетентності майбутніх дизайнерів у системі сучасної дизайн-освіти є викликом сучасності, 
адже актуальним питанням залишається доцільне та обґрунтоване використання етномистецьких 
традицій для ідентифікації країн, товарів і послуг у світовому просторі з метою збереження та попу-
ляризації національної української культури, що є обґрунтуванням актуальності формування зазначе-
ної компетентності. Висвітлено результати науково-теоретичного аналізу актуальної української 
та закордонної психолого-педагогічної та спеціальної літератури щодо актуальності впровадження 
етномистецкого та національно-культурного контенту у сучасну дизайн-освіту. Дослідження при-
свячено пошуку ефективних та доцільних форм та методів формування національно-патріотич-
ної компетентності в процесі професійної підготовки майбутніх дизайнерів у сучасній вищій освіті. 
З огляду на теоретичні і практичні аспекти формування національно-патріотичної компетентно-
сті в процесі професійної підготовки майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти здійснено обгрун-
тування доцільних організаційних форм (семінарів, лекцій, тематичних дискусій, круглих столів 
тощо). Акцентовано увагу на важливості самостійної роботи майбутнього дизайнера. Для набуття 
майбутніми дизайнерами необхідних умінь і навичок національно-патріотичної компетентності є 
важливим використання не проблемного, евристичного та пошукового методів. Зроблено висновок 
про доцільність використання наочних методів навчання. Аналізується можливість застосування 
для формування зазначеної компетентності таких сучасних методів навчання, як метод проектів, 
та наведено особливості їх використання у процесі вивчення освітніх компонентів освітньої про-
грами «Графічний дизайн». Зазначені аспекти в системі конкретизують вимоги до організації про-
цесу формування національно-патріотичної компетентності майбутнього дизайнера, як складової 
його професійної компетентності. Завдяки запропонованому комплексу доцільних форм та мето-
дів формування національно-патріотичної компетентності майбутніх дизайнерів у процесі набуває 
властивостей індивідуалізації, адаптивності, та доступності, що в системі є ефективним ресурсом 
підготовки майбутніх дизайнерів.

Ключові слова: національно-патріотична компетентність, форми, методи, дизайн-освіта,  
майбутні дизайнери, професійна підготовка.

Постановка проблеми. Синергія колектив-
ної народної творчості українців розкривається в 
здобутках духовної культури та традицій народу, 
задіюючи при цьому і сферу педагогічних та нау-
кових знань, етичних переконань, естетичних 
поглядів, смаків, звичаєво-обрядові аспекти та 
ін. Зневажливе ставлення до народної мистець-
кої спадщини спричинилося до того, що вона 
майже зникає, а наше українське молоде мисте-
цтво, яке перестало живитись народним, втра-
чає найголовнішу суть і ознаку справжнього мис-
тецтва. Архаїчна духовна спадщина лежить в 
основі всякого культурного життя і продовження 
національних традицій. Саме на віддзеркаленні 

національної ідентичності наголошується у чис-
ленних наукових публікаціях закордонних нау-
ковців [1-10], адже відомо, що суспільство, яке не 
культивує й не береже віковічних надбань куль-
тури свого народу, приречене на деградацію, на 
виродження – воно ніколи не досягне розквіту. 
Візуальна мова дизайну змінюється відповідно 
до економічних, політичних і соціокультурних 
процесів, але одночасно має віддзеркалювати 
національну та духовну спадщину народу. Нині 
в дизайні рекламної продукції простежується 
популяризація етнодизайну, яке вносить до урба-
нізованого стандартизованого життя почуття 
художньої виразності [11, c. 16-17], тому доцільно 
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наголосити на широкому потенціалі формування 
національно-патріотичної компетентності майбут-
ніх дизайнерів з метою застосування у візуальній 
мові етнічних художньо-стильових рис, форму-
вання національної української ідентичності для 
просування української продукції в контексті євро-
інтеграції [12, c. 51-53], адже етнодизайн володіє 
невичерпним потенціалом та джерелом натх-
нення, виховує в молоді етноестетичні почуття, 
розвиває творчу уяву, працелюбність, любов до 
природи рідного краю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню етнокультурної ідентичності українського 
дизайну та впровадженню етноестетичного вихо-
вання у вищій школі присвячено роботи таких нау-
ковців, як Є. Антонович, Т. Бистрова, В. Даниленко, 
М. Каган, В. Кардашов, Н. Ковешнікова, С. Мигаль, 
М. Морозова, О. Порохнавець, Р. Розенталь, 
А. Руденченко, В. Рунге, М. Станкевич, та ін. Але 
і дотепер теоретичні та практичні та соціальні 
аспекти застосування форм та методыв форму-
вання національно-патріотичної компетентності 
майбутніх дизайнерів розроблені недостатньо.

Мета статті полягає у теоретичному обґрун-
туванні доцільних форм та методів формування 
національно-патріотичної компетентності в про-
цесі професійної підготовки майбутніх дизайнерів.

Виклад основного матеріалу.
Формування національно-патріотичної компе-

тентності майбутніх дизайнерів передбачає засто-
сування в освітньому процесі комплексу форм, 
методів і засобів навчання. Згідно до класифікації 
організаційних форм, наведеною В. Ортинським, 
існують чотири групи, а саме навчальні заняття 
(лекція, семінар, лабораторне заняття, індивіду-
альне заняття, консультація й ін.); практична під-
готовка; самостійна робота; контрольні заходи 
[13, с. 197-198]. В. Салов також здійснює класифі-
кацію форми реалізації освітньо-професійних про-
грам підготовки фахівців у закладах вищої освіти за 
чотирма категоріями, які поділяються на навчальні 
заняття (лекції, семінари, лабораторні заняття, 
практичні заняття, індивідуальні заняття, консуль-
тації); індивідуальні завдання (реферати, розра-
хунково-графічні роботи, курсові проекти, дипломні 
проекти); практику (навчальна, виробнича, перед-
дипломна) та контрольні заходи (поточний і семе-
стровий контроль, державна атестація) [14, с. 99].

Враховуючи особливості організації освіт-
нього процесу в закладах вищої освіти, визначені 
Законом України «Про вищу освіту» [15], вважа-
ємо доцільними формами для формування наці-
онально-патріотичної компетентності майбутніх 
дизайнерів навчальні заняття (лекції, лабораторні 
й індивідуальні заняття, консультації), самостійну 
роботу й контрольні заходи, специфіка засто-
сування яких визначається метою і змістом про-
фесійної підготовки. 

В процесі формування окресленої компетент-
ності під час професійної підготовки майбутніх 
дизайнерів вважаємо за необхідне під час роботи 
над лабораторними заняттями віддавати перевагу 
вправам щодо застосування знань в нових умо-
вах на відміну від вправ з відтворення відомого 
з метою закріплення. Доцільним також є вико-
ристання елементів дистанційного та змішаного 
навчання, завдяки чому жоден студент не зали-
шається осторонь освітнього процесу, оскільки 
має доступ до необхідних матеріалів, засоби 
для організації своєї діяльності та можливість 
у випадку необхідності отримати допомогу від 
викладача або інших студентів (за умови доступу 
до мережі Інтернет). Важливе значення у процесі 
формування національно-патріотичної компе-
тентності майбутніх дизайнерів належить їх само-
стійній роботі [16, c. 353]. Загальноприйнятим є 
трактування самостійної роботи як діяльності, яку 
студент виконує за завданнями і під контролем 
викладача, але без безпосередньої участі остан-
нього [13, с. 249]. Самостійна робота, як зазначає 
А. Алексюк, є «чи не єдиним способом виховання 
самостійності у набутті знань» [17, с. 433], а отже 
й у здійсненні професійної діяльності.

Незважаючи на те, що провідна роль належить 
навчальним заняттям, в сучасній дизайн-освіті 
все більшу увагу приділяють самостійній роботі 
і практикам. Самостійна робота вимагає чіткого 
планування, керівництва й контролю з боку нау-
ково-педагогічних працівників, а також наполегли-
вої, цілеспрямованої роботи студентів. На основі 
аналізу низки фундаментальних досліджень 
вітчизняних науковців [18-21], у яких висвітлено 
теоретичні і практичні аспекти професійної під-
готовки майбутніх дизайнерів, у закладах вищої 
освіти, нами обрано низку доцільних методів.

Серед усього різноманіття методів навчання 
ми вважаємо найбільш доцільним застосування 
у процесі наочні методи, які призначені для наоч-
но-чуттєвого ознайомлення здобувачів з яви-
щами, процесами, об’єктами в контексті форму-
вання національно-патріотичної компетентності 
[18, c. 124-126]. Під наочними методами навчання 
розуміються такі, у яких засвоєння навчального 
матеріалу перебуває у суттєвій залежності від 
застосовуваних у процесі навчання наочного 
посібника та технічних засобів. У сучасній школі 
широко використовуються із цією метою екранні 
технічні засоби. Яскравим представником наоч-
них методів навчання є метод ілюстрацій, який 
передбачає показ здобувачам ілюстративних 
матеріалів, картин, карт, замальовок на дошці,о-
ригінал-макетів тощо. 

Наприклад, під час лекцій варто приділити осо-
бливу увагу мистецтвознавчому аналізу народного 
іконопису та козацького портрету, як ключових 
архетипів образотворення в процесі формування 
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національно-патріотичної компетентності і обго-
воренню складних моментів та цікавих практик 
і розробок з залученням національних образів, 
використовуючи засоби візуалізації для полег-
шення розуміння студентами абстрактних кон-
цепцій парадигми, підвищення рівня їхньої уваги 
й активізації розумової діяльності [22]. Зокрема 
на лабораторних заняттях важливим є впрова-
дження проектних технологій [23, 24], методу 
навчальних задач, інтерактивних (ігрових і неі-
грових) методів [25, c. 389] та методу портфоліо, 
що в комплексі сприятиме формуванню у здобу-
вачів вищої освіти умінь аналізу наявних архети-
пів для образотворення та командної роботи. Під 
час виконання проектів діяльність пов’язана саме 
з виконанням індивідуальних або колективних 
проектів, що у свою чергу наближає умови освіт-
нього середовища до реальних виробничих про-
цесів підприємств галузі дизайну, тому сприяє не 
лише набуттю нових знань і формуванню фахо-
вих умінь, а й розвитку мотивації, рефлексивних і 
комунікаційних умінь тощо [19, c. 99]. 

Враховуючи зазначене, для формування наці-
онально-патріотичної компетентності у процесі 
професійної підготовки майбутніх дизайнерів 
нами було визначено як доцільні такі організаційні 
форми: навчальні заняття, практики, самостійна 
робота, контрольні заходи, змішане навчання, 
елементи дистанційного навчання. Для набуття 
майбутніми дизайнерами необхідних умінь і 
навичок національно-патріотичної компетентно-
сті є важливим використання не репродуктивних 
методів навчання, суть яких полягає у повторенні 
(багаторазовому) способу діяльності за завдан-
ням викладач, коли діяльність вчителя полягає 
у розробці та повідомленні зразка, а діяльність 
учня - у виконанні дій за зразком, а проблем-
ного, евристичного та пошукового методів, які 
полягають в тому, що викладач ставить перед 
здобувачами проблему і сам показує шлях її вирі-
шення, розкриваючи суперечності, що виникають. 
Майбутні дизайнери при цьому стежать за логікою 
вирішення проблеми, отримуючи зразок науко-
вого мислення та пізнання, зразок культури роз-
гортання пізнавальних дій [21, c. 208-209].

Висновки і перспективи. Таким чином, у дослі-
дженні описано можливості застосування сучас-
них методів навчання для формування цифрового 
освітнього середовища майбутніх дизайнерів в 
умовах дистанційного або змішаного навчання. 
Для вдалого включення елементів етнодизайну 
в процес професійної підготовки майбутніх диза-
йнерів, ефективним буде розділити навчальну 
роботу на три модулі: теоретичний, практичний і 
модуль самостійної роботи. Теоретичний модуль 
включає в себе роботу студентів на семінарах, 
лекціях, участь в конференціях, тематичних дис-
кусіях, круглих столах, тощо. Він передбачає 

теоретичне вивчення української культури, мис-
тецтва, історії та традицій. Практичний модуль 
дає можливість студентам освоїти нові художні 
прийоми, способи композиції, колірне вирішення, 
типи узагальнення, а модуль самостійної роботи 
має сформувати умови для самостійної дослід-
ницької та творчої діяльності студентів, форму-
вання індивідуального творчого стилю. Вважаємо 
за доцільне присвятити подальші наукові пошуки 
добору програмних засобів та опису організацій-
них умов формування національно-патріотичної 
компетентності майбутніх дизайнерів на прикладі 
освітньої програми «Графічний дизайн» та опису 
особливостей формування зазначеної компе-
тентності в умовах реалізації міждисциплінарних 
зв’язків.
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Chemerys H., Rashevska A. Selection of appropriate forms and methods of formation of national-
patriotic competence of future designers

Currently, education of a nationally conscious citizen, a patriot of Ukraine with an active life position is 
extremely acute for the higher education system. The formation of the national-patriotic competence of future 
designers in the system of modern design education is a challenge of modern times, because the appropriate 
and justified use of ethno-artistic traditions for the identification of countries, goods and services in the world 
space with the aim of preserving and popularizing the national Ukrainian culture remains an urgent issue, 
which is a justification for its relevance formation of the specified competence. The results of the scientific-
theoretical analysis of current Ukrainian and foreign psychological-pedagogical and special literature regarding 
the relevance of introducing ethno-artistic and national-cultural content into modern design education are 
highlighted. The study is devoted to the search for effective and expedient forms and methods of formation 
of national-patriotic competence in the process of professional training of future designers in modern higher 
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education. Taking into account the theoretical and practical aspects of the formation of national-patriotic 
competence in the process of professional training of future designers in institutions of higher education, the 
justification of appropriate organizational forms (seminars, lectures, thematic discussions, round tables, etc.) 
was carried out. Attention is focused on the importance of independent work of the future designer. The use 
of non-problematic, heuristic and search methods is important for future designers to acquire the necessary 
skills and national-patriotic competence. A conclusion was made about the expediency of using visual teaching 
methods. The possibility of using such modern teaching methods as the project method for the formation 
of the specified competence is analyzed, and the peculiarities of their use in the process of studying the 
educational components of the educational program «Graphic Design» are given. The specified aspects in 
the system specify the requirements for the organization of the process of formation of the national-patriotic 
competence of the future designer, as a component of his professional competence. Thanks to the proposed 
set of expedient forms and methods of formation of national-patriotic competence of future designers, in the 
process it acquires the properties of individualization, adaptability, and accessibility, which in the system is an 
effective resource for training future designers.

Key words: national-patriotic competence, forms, methods, design education, future designers, professional 
training.


