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на дисертацію Курача Миколи Станіславовича 

«Теоретичні і методичні засади навчання художнього проектування майбутніх 

учителів технологій», представлену на здобуття наукового ступеня  

доктора педагогічних наук за спеціальністю  

13.00.02 – теорія та методика навчання технологій 
 

Тема дисертаційного дослідження М.С. Курача є надзвичайно актуальною 

у контексті оволодіння майбутніми вчителями технологій художньо-проектними 

знаннями й уміннями та їх підготовки до організації творчої предметно-

перетворювальної діяльності в умовах загальноосвітньої школи. 

Актуальною для сучасного вчителя технологій є задекларована Державним 

стандартом базової і повної загальної середньої освіти здатність виявляти 

естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати 

предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних видів 

мистецтв, готовність до навчання учнів застосуванню знань, умінь та 

особистісного досвіду у предметно-перетворювальній діяльності. Цілком 

очевидно, що зазначені якості повинні ґрунтуватися на глибокій професійній 

компетентності вчителя, яка в свою чергу може бути забезпечена лише на основі 

формування в нього фундаментальних знань і відповідної підготовки, в змісті 

якої вагоме місце посідає навчання художнього проектування, спрямоване на 

розвиток надбань рідної культури засобами декоративно-ужиткового мистецтва.  

Актуальність дослідження також підтверджує і той факт, що уведення 

Державним стандартом у 2011 р. до освітньої галузі «Технології» нової змістової 

лінії «декоративно-прикладна та технічна творчість» залишилося дотепер не 

підкріпленим дослідженнями, присвяченими системному вивченню процесу 

навчання художнього проектування майбутніх учителів технологій засобами 

сучасних технологій навчання як цілісного педагогічного явища. 

Звідси, слушним є визначення дисертантом актуальності проведеного ним 

дослідження, яка характеризується спрямованістю на подолання суперечності 

між соціальним замовленням суспільства у підготовці нової генерації вчителів 



 

трудового навчання та технологій і відсутністю ефективних методичних систем, 

спрямованих на формування у них високого рівня художньо-проектних знань й 

умінь. 

Традиційно у ВНЗ країни  компоненти художньо-проектних знань і умінь 

формуються у процесі вивчення майбутніми вчителями технологій різних 

навчальних дисциплін, починаючи від нарисної геометрії, креслення, 

спецрисунку та ін., із яких студенти отримують первинні художньо-проектні 

знання й уміння. Проте, як слушно зазначає дисертант, для кваліфікованого 

вчителя технологій цього недостатньо, адже отримані ним таким чином знання й 

уміння зазвичай розрізнені та несистематизовані, а найголовніше – недостатньо 

спрямовані на формування умінь і навичок організації та здійснення творчої 

художньо-проектної діяльності. 

Виходячи з того, що художньо-проектні знання і уміння формуються і 

проявляються лише у творчій самостійній діяльності і є професійно значущими 

для сучасних учителів технологій, варто погодитися з думкою М. Курача, що їх 

зародження, розвиток виявляються виключно у процесі самостійної творчої 

художньо-проектної діяльності з подальшою передачею цих елементів своїм 

учням. 

Чіткість визначення наукового апарату дослідження дозволяє системно 

уявити стратегію вивчення обраної наукової проблеми, її теоретичні й 

експериментальні засади. Всі його структурні компоненти узгоджені між собою. 

Зокрема, предмет дослідження логічно пов'язаний з об'єктом і метою, відповідно 

до якої сформульовані завдання дослідної роботи. 

Розглядаючи тeорeтико-мeтодологiчнi та концептуальні засади предмету 

дослідження у першому розділі дисертації, здобувачем здійснений комплексний 

підхід до розробки методики навчання художнього проектування майбутніх 

учителів технологій. До найсуттєвіших результатів тут можна віднести: 

обґрунтування автором принципових вимог щодо використання методу творчих 

навчальних проектів та пов’язаних із ними педагогічного проектування, 

послідовності дій навчально-виховної діяльності, а також структуру і зміст 
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концепції методичної системи навчання художнього проектування майбутніх 

учителів технологій. Специфіку педагогічної освіти автор слушно вбачає не 

лише в оволодінні здатністю до сприйняття естетичної культури, методологією 

художнього проектування, а й підготовку педагога, який володіє знаннями теорії 

та методики навчання цьому учнів.  

Новим для традиційної вітчизняної вищої освіти став запропонований 

дисертантом підхід щодо інтеграції навчання із самостійним творчим художнім 

проектуванням студентів.  

Достовірність отриманих у першому розділі даних забезпечено чотирма 

методологічними засадами: загальнонауковим підґрунтям системного підходу, 

теоретико-методологічними стратегіями діяльнісного підходу та практично-

орієнтованими тактиками особистісно-орієнтованого та технологічного підходів 

до навчання студентів художнього проектування. 

Доказовість сформульованих у першому розділі висновків забезпечено 

використанням автором принципу історизму в розгляді та обґрунтуванні 

ключових понять дослідження (методологія, концепція, системний, діяльнісний, 

особистісно орієнтований, технологічний підходи, метод проектів та ін.), а також 

визначенням діапазонів придатності запропонованих методологічних підходів. 

Перевагою отриманих в першому розділі дисертації результатів є розробка 

дисертантом експериментального навчального курсу «Спецрисунок» для 

пропедевтичної підготовки студентів до художньо-проектної діяльності з 

наступним обґрунтуванням розвитку набутих компетентностей студентів при 

вивченні спеціально підібраних графічних редакторів комп’ютерної графіки для 

розв’язання ними художньо-проектних завдань. 

Обґрунтовані у першому розділі методологічні засади концепції 

дослідження обумовлюють бездоганність визначення автором методичної 

системи навчання художнього проектування майбутніх учителів технологій як 

специфічного процесу, спрямованого на становлення особистості творчого 

вчителя технологій, якому властива цілісність сприйняття і реалізації художньо-



 

проектної, техніко технологічної та педагогічної діяльності та змістово-

смислового наповнення моделі цієї системи.  

Найсуттєвішими результатами моделювання в другому розділі дисертації 

методичної системи навчання майбутніх учителів технологій художнього 

проектування стала розробка її динамічної структурно-функціональної моделі, 

яка складається з моделей структури процесу навчання та моделі 

функціонування в нечітко заданих умовах. Спроектована у згорнутому вигляді 

модель виступає в якості анотації діагностовано орієнтованої основи навчання 

майбутніх учителів художнього проектування, заміщує предмет дослідження, 

даючи нову достовірну інформацію про теоретико-методичні засади навчання. 

Співпадіння з високою точністю прогнозованих в гіпотезі дослідження і реально 

отриманих дисертантом результатів сформованості у майбутніх учителів 

технологій художньо-практичних знань і умінь свідчить про валідність 

розробленої ним моделі. 

Доказовості та логічної бездоганності сформульованим висновкам надає 

докладно проведений у другому розділі порівняльний аналіз виникнення та 

історичного розвитку таких ключових для дослідження понять як дизайн і 

мистецтво, ужитковість і краса, проектування та конструювання у їх технічному 

та художньому розумінні, методи навчання і творчої художньо проектної 

діяльності. 

Практичне значення має представлений другому розділі дисертації 

змістовий компонент фахової підготовки майбутніх учителів технологій шляхом 

упровадження інтеграційно-функціональних навчальних спецкурсів: спочатку на 

3 курсі - «Художнє проектування» і далі - «Основи теорії і методики творчої 

художньо-проектної діяльності школярів», які виконували в досліджені роль 

своєрідного інтегрувального компонента психолого-педагогічної, методичної, 

техніко-технологічної і художньо-естетичної підготовки, стали важливим 

чинником формування у майбутніх учителів технологій художньо-проектних 

знань й умінь. 

Отримані у другому розділі дисертації результати включають: 

обґрунтування шляхів модернізації таких традиційних форм організації навчання 
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студентів художньому проектуванню як лекція (засобами проблемності, 

бінарності, візуалізації та ін.), практичні заняття (за принципами послідовного 

ускладнення, швидкого темпу виконання робіт та їх наближених до реальної 

практики художнього проектування), самостійної роботи студентів (головного 

засобу активізації навчально-пізнавальної та творчої діяльності студентів за 

вимогами Болонської декларації), а також опис шляхів оптимального поєднання 

традиційних пояснювально-ілюстративних, репродуктивних та дослідницьких 

методів навчання художньому проектуванню з інноваціними методами (кейс-

метод, тьюторське консультування, коучінг, рейтингове оцінювання курсових 

робіт студентів).  

У третьому розділі дисертації, присвяченому особливостям методики 

навчання майбутніх учителів технологій художнього проектування, М. Курачем 

переконливо обґрунтовано недостатність формування первинних художньо-

проектних знань і умінь у процесі вивчення майбутніми вчителями технологій 

лише традиційних навчальних дисциплін, починаючи від нарисної геометрії, 

креслення, спецрисунку та ін., які зазвичай розрізнені та несистематизовані, а 

найголовніше – недостатньо спрямовані на формування умінь і навичок 

організації та здійснення творчої художньо-проектної діяльності. Автором 

слушно запропоновано формування художньо-проектних знань і вмінь студентів 

виключно у процесі самостійної творчої художньо-проектної діяльності у складі 

дизайн-груп з 5-6 студентів, де викладач виконує роль експерта-консультанта. 

Тому доказово звучить авторське визначення поняття «творчої художньо-

проектної діяльності майбутніх учителів» за ознаками самостійного творення  в 

умовах наближених до реальної діяльності професійного дизайнера. 

До найсуттєвіших результатів третього розділу можна віднести доказове 

обґрунтування автором того, якими професійними знаннями, уміннями та 

якостями особистості має володіти професійний дизайнер; якими є джерела 

отримання цих художньо-проектних знань і умінь; які зовнішні та внутрішні 

організаційно-педагогічні умови є необхідними і достатніми для формування і 

розвитку якостей творчої особистості майбутнього вчителя технологій. Саме ці 



 

ознаки доцільно покладені дисертантом в основу авторського визначення таких 

ключових понять як «навчання художнього проектування майбутніх учителів 

технологій» та «розвивальне середовище творчої художньо-проектної 

діяльності». Логічно бездоганним і обґрунтованим є висновок дисертанта щодо 

можливості досягнення необхідного рівня сформованості художньо-проектних 

знань і вмінь майбутніх учителів трудового навчання та технологій за умови, 

коли в основі творчої художньо-проектної діяльності лежать не лише природні 

обдарування та здібності, а й раціональне знання про способи застосовування 

художніх матеріалів й інструментів, образотворчо-графічних дій і правил 

ефективного виконання зображень з допомогою різних образотворчих технік. 

Новизною характеризується запропонований автором підхід до навчання 

студентів початковим умінням з рисунку шляхом виконання короткотермінових 

за часом малюнків і нарисів, що стимулюватиме, (на початковому етапі 

навчання) інтерес студентів до подальшого навчання швидкістю, успішністю та 

виразністю отриманих результатів навчання. Тривалі ж за часом і складністю 

виконання рисунки (коли у студентів переважає не зовнішня, а внутрішня 

мотивація навчання) автором обгрунтовано використовуються наприкінці 

вивчення пропедевтичної дисципліни «Спецрисунок» у вигляді завершальних 

вправ, відведених переважно на самостійну позааудиторну роботу. Практичне 

значення має також представлена у третьому розділі авторська характеристика 

методів навчання рисунку. 

Представлені в третьому розділі результати дослідження дають змогу 

практично розв’язати традиційно існуючі в технологічній освіті проблеми, 

пов’язані передовсім з: недостатнім практичним досвідом навчання художнього 

проектування майбутніх учителів технологій; не ефективним використання для 

навчання студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» чималого 

педагогічного досвіду навчання художнього проектування, накопиченого за 

майже сорокарічний період активного розвитку дизайн-освіти на художньо-

графічних факультетах педагогічних ВНЗ; необхідністю особливого підходу 

навчання художнього проектування майбутніх учителів технологій, 

обумовленого відсутністю в типовій освітньо-професійній програмі та 
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навчальних планах дисциплін образотворчого циклу (за виключенням короткого 

курсу «Рисунок» за вибором студента, розрахованого на 2–3 кредити); 

недостатністю інженерно-графічної, інформативної і конструкторсько-

технологічної підготовки вчителів трудового навчання і технологій для 

розв’язання конструкторсько-технологічних завдань; необхідністю пошуку 

місця окремим образотворчим дисциплінам як пропедевтичним для наступного 

навчання студентів основам художнього проектування; наявним дефіцитом 

потужної комп’ютерної техніки, сертифікованого програмного забезпечення та 

адаптованої до сучасних умов художньо-технічної і науково-методичної 

літератури, необхідної для успішного засвоєнню знань з художнього 

проектування.  

У четвертому розділі дисертації можна визнати найсуттєвішим 

результатом дослідження експертний відбір найефективніших (серед 

однотипних) редакторів художньої графіки для вивчення у межах навчального 

курсу «Комп’ютерна графіка» з подальшим їх використанням у художньо-

проектній діяльності студентів. Позитивної оцінки заслуговує застереження 

автора щодо виробничої спрямованості професійних пакетів графічних програм, 

що обумовлює необхідність, при розробці змісту навчання за відібраними 

графічними редакторами, попереднього визначення цілей навчання: формування 

у майбутніх учителів технологій базових уявлень про переваги та недоліки 

растрових, векторних та інших видів графічних редакторів, їхніх можливостей у 

процесі розв’язання художньо-проектних завдань.  

Практичне значення має розроблений М. Курачем зміст навчального 

дисципліни «Комп’ютерна графіка», який пропонується вивчати після засвоєння 

базових дисциплін: «Основи інформатики», «Нарисна геометрія», «Креслення» і 

«Спецрисунок». Доказовістю вирізняються авторські визначення дефініцій 

«інформаційні технології навчання» та «комп’ютерна графіка».  

Відповідно до поставлених завдань дисертантом проведено емпіричне 

дослідження рівня художньо-проектної підготовки майбутніх учителів 

технологій, хід та результати якого детально охарактеризовано в п’ятому розділі 



 

дисертаційної роботи. Науковою новизною характеризуються запропоновані 

дисертантом послідовність вивчення 6 навчальних дисциплін, 4 з яких є 

авторськими, і відповідні їм зовнішні та внутрішні організаційно-педагогічно 

умови. 

Достовірність якісної оцінки рівня сформованості у майбутніх учителів 

технологій художньо-проектних знань і умінь забезпечена когнітивним та 

операційним критеріями, відповідними їм показниками та використанням 

методів математичної статистики. Ефективність експериментального 

дослідження доведено на основі коефіцієнта ефективності, отримане значення 

якого перевищило 1 (1,26), а також дієвішою (майже на 10%) динамікою 

абсолютно середнього значення якісних змін у рівнях сформованості художньо-

проектних знань і вмінь студентів експериментальних груп у порівнянні з 

контрольними групами, що є підтвердженням доцільності запропонованої 

методичної системи та організаційно-педагогічних умов навчання художнього 

проектування студентів. 

У цілому, отримані результати дослідження сприятимуть розв’язку таких 

раніше відомих проблем теорії та методики навчання технологій щодо 

вдосконалення існуючої системи підготовки майбутніх учителів технологій зі 

сформованою системою естетичних цінностей і пріоритетів, розвиненими 

художньо-проектними здібностями, здатних до формування в учнів готовності 

провадити дослідно-пошукову діяльність у процесі проектування, визначати 

завдання проекту відповідно до обраної проблеми; застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології під час проектування, розуміти і виконувати елементи 

художнього проектування за графічним зображенням або власним задумом, 

обирати та застосовувати методи художнього проектування і технічного 

проектування, читати і розуміти графічні зображення, необхідні для виконання 

завдань проекту, визначати і здійснювати відбір інструментів і матеріалів, що 

необхідні для реалізації проекту, презентувати та оцінювати результати 

продуктивної творчої діяльності за визначеними критеріями. 

Результати проведеного дослідження дають змогу сформулювати нові для 

сучасної теорії та методики технологічної освіти проблеми: з оновлення 
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Галузевих стандартів вищої освіти за спеціалізацією «Середня освіта (Трудове 

навчання)»; залучення до викладання кафедрами теорії та методики 

технологічно освіти дисциплін з інформатики; перетворення педагога з носія 

готових знань на організатора творчої самостійної пізнавальної дослідницької 

діяльності учнів, обсяги якої в сучасних навчальних планах суттєво збільшилися; 

включення до змісту навчальних посібників узагальнених планів-алгоритмів з 

самостійної роботи студентів, контрольно-оцінювальних матеріалів для 

модульно-рейтингового самоконтролю, індивідуальних дослідницьких завдань; 

використання ІКТ (Інтернет-ресурси, електронні книги, відео конференції та ін.),  

Апробація методичної системи навчання художнього проектування 

майбутніх учителів технологій засвідчила її ефективність внаслідок підвищення 

(від репродуктивного до творчого) рівнів сформованості художньо-проектних 

знань й умінь та готовності до організації творчої художньо-проектної діяльності 

учнів в умовах загальноосвітньої школи або позашкільного навчального закладу. 

Цьому сприяли успішне впровадження дисертантом у професійну підготовку 

вчителів технологій структури і змісту навчальних дисциплін «Спецрисунок», 

«Художнє проектування» та «Ocнoви тeopiї i мeтoдики твopчoї xудoжньo-

пpoeктнoї дiяльнocтi шкoляpiв», «Технологія деревообробного ремесла», 

«Художня обробка матеріалів: орнаментика і технологія», «Художнє 

проектування: композиція і графіка можелей одягу» в авторській розробці 

дисертанта, а також встановлення педагогічно доцільних міжпредметних зв’язків 

між ними та іншими дисциплінами фахової підготовки, зокрема «Комп’ютерною 

графікою». 

Про достовірність і новизну наукових положень, сформульованих у 

дисертації, дієве впровадження отриманих результатів дослідження свідчать і 

посилання наприкінці висновків до кожного розділу дисертації на публікації 

автора, в яких викладено основні їх положення. 

Перевагами дослідження слід вважати: критичний аналіз зібраного 

фактологічного матеріалу; високий ступінь аргументованості та конкретизації 

декларованих у дослідженні положень; критичний аналіз й узагальнення 



 

джерельної бази. Автором дисертаційного дослідження проведена копітка 

робота над науковими джерелами. У їх переліку зарубіжна і вітчизняна 

філософська, педагогічна, психологічна, науково-технічна, етнографічна 

література, сучасні електронні інформаційні ресурси.. 

До достоїнств роботи слід також віднести вміння дослідника вдало 

вводити у контекст роботи схеми та таблиці, що впливає на доступність і 

наочність висвітлення та сприйняття наукового матеріалу. У мовно-

стилістичному оформленні дисертації враховано особливості наукового стилю. 

Теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження доцільно 

впроваджувати в практику підготовки майбутніх учителів технологій у вищих 

педагогічних навчальних закладах України. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження М. Курача  впроваджено в навчальний процес 

шести педагогічних вишів України. 

У дисертації чітко сформульовані висновки дослідження, які відповідають 

завданням та корелюють із змістом роботи. Зміст автореферату відображає 

ключові положення дисертації та дозволяє сформувати комплексне уявлення про 

хід і результати дослідження. 

Отже, проведений аналіз змісту дисертаційного дослідження дозволяє 

стверджувати, що висунута мета дослідження досягнута, а поставлені завдання 

розв'язані, що уможливило отримання сукупності теоретичних і прикладних 

результатів.  

Аналізуючи дисертацію як синтезований результат наукового дослідження 

та визнаючи його наукову цінність, необхідно звернути увагу автора на окремі 

дискусійні питання та зробити наступні зауваження: 

1. Зміст дисертаційного дослідження значно збагатився, якби здобувач 

розширив коло наукових підходів до побудови концепції методичної системи 

навчання студентів художнього проектування проблематикою компетентнісного 

підходу. 

2. Робота б суттєво виграла, якби у висновках до першого розділу були 

більш широко представлені авторські визначення ключових понять дослідження, 
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представлені в тексті підрозділів: методологія, методологія художньо-проектної 

діяльності, педагогічна технологія, концепція, методична система її складові, 

мета і результат навчання художнього проектування. Це ж стосується і висновків 

до другого розділу.  

3. Варто було б конкретизувати в моделі методичної системи навчання 

художнього проектування майбутніх учителів технологій задекларовані в ній 

узагальнено: дидактичний інструментарій технологічного забезпечення процесу 

навчання технологічного проектування, традиційні та інноваційні форми, 

методи, засоби організації навчання та діагностичний інструментарій для 

визначення рівня сформованості у майбутніх учителів художньо-проектних 

знань і умінь. 

4. Спеціального коментаря потребують наукові позиції дослідника щодо 

висвітлення на сторінках дисертації (підрозділ 2.3.1.) матеріалу з 

характеристикою сутності, змісту та історії розвитку дизайну, що, на нашу 

думку, дещо переобтяжує роботу. 

5. Дискусійним є віднесення у підрозділі 2.3.2 дослідницького методу і 

методу дизайн-аналізу до специфічних методів навчання. На наш погляд, ці 

методи розкривають не послідовність чи особливості навчання проектуванню, а 

сам процес проектної діяльності, тобто є методами розв’язку творчих завдань. 

6. У підрозділі  5.1 дисертації автором характеризується репродуктивний 

(низький) рівень сформованості художньо-проектних знань й умінь майбутніх 

учителів технологій (складник якісної оцінки ефективності методичної системи 

формування у майбутніх учителів технологій художньо-проектних знань й 

умінь), в розкритті якого акценти, в основному, проставлено на негативні вияви 

в діяльності студентів: відсутність.., нездатність.., низький рівень.., 

неспроможність... На нашу думку, це суперечить статусу цього рівня як рівня 

навчальних досягнень. 
 



 

Однак висловлені зауваження мають дискусійний характер і не знижують 

загальної позитивної оцінки дисертації та можуть розглядатися як побажання 

щодо удосконалення роботи, подальшого наукового пошуку. 

Проведене дослідження засвідчує належну наукову компетентність 

здобувача, а також дає підстави оцінювати роботу як оригінальний і самостійно 

виконаний науковий доробок. У рукописі наявні усі необхідні ознаки цілісного, 

завершеного наукового дослідження. 

Таким чином, за характером фактичного матеріалу, ступенем його якісного 

і кількісного аналізу, рівнями новизни і значущості результатів дослідження та 

обґрунтованості висновків дисертаційна робота Курача Миколи 

Станіславовича «Теоретичні і методичні засади навчання художнього 

проектування майбутніх учителів технологій» відповідає вимогам пп. 9, 10, 12-

14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.07.2013 р. № 567, а її автор заслуговує присудження 

наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія 

та методика навчання технологій. 
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