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ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА МИСТЕЦЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ГУРТКА ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 
 
У статті розкрито зміст поняття "мистецька компетентність" як складова 
професійної підготовки майбутнього керівника гуртка, що відображає сукуп-
ність особистісних якостей і здібностей, психологічних станів, знань, умінь і 
навичок, необхідних для досягнення високого рівня її розвитку. Розкрито особли-
вості використання декоративно-прикладного мистецтва як засобу розвитку 
мистецької компетентності. Встановлено, що формування мистецької компе-
тентності включає не тільки природні ресурси і резерви особистості, але і ті 
утворення, які сформовані в індивіда в результаті соціалізації і безперервної 
освіти.  
Розглянуто сутність когнітивного компонента мистецької компетентності 
як системи знань та розвинутих пізнавальних процесів, що забезпечують 
пізнання. Окреслено, що на інформаційно-пізнавальному етапі формуються 
теоретичні знання як концептуальний засіб, розвивається емоційно-чуттєва 
сфера та мислення, розвивається мотивація до власної художньо-естетичної 
діяльності. 
Ключові слова: мистецька компетентність, декоративно-прикладне мистецт-
во, когнітивний компонент мистецької компетентності, керівник гуртка деко-
ративно-прикладного мистецтва. 

 
 
Постановка проблеми. Зміни, які відбуваються на сучасному етапі розвитку 

суспільства, актуалізують проблему духовного відродження, переосмислення есте-
тичного розвитку особистості. Одночасно у мистецькій практиці спостерігається 
тенденція урізноманітнення художніх технологій і розширення діапазону засобів 
композиції, використання яких сприяє збагаченню духовної сфери особистості. Цей 
процес повинен відбуватися під дією цілеспрямованих зусиль педагогів, які вико-
нують функції професійної діяльності щодо інтелектуального й естетичного розвитку 
школярів і володіють високим рівнем мистецької компетентності в царині художньої 
діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить, що теоретичні питання 
художньо-естетичної освіти представлено у працях Н. Миропольської, Б. Немен-
ського, О. Рудницької та ін. Значний масив дисертаційних праць і наукових 
публікацій присвячений розкриттю творчого (О. Кайдановська, О. Музика, О. Під-
дубна, Л. Покровщук, М. Стась, О. Сташук та ін.) і художнього (Л. Басанець, А. Мар-
ченко, Ю. Мохірєва, І. Пастир, В. Щербина та ін.) аспектів професійної діяльності 
вчителя образотворчого мистецтва. Для розуміння особливостей реалізації компе-
тентнісного підходу в мистецькій освіті важливими є праці О. Дем’янчук, Л.Масол, 
О. Отич, О. Щолокової та ін.  

Метою статті є визначення сутності когнітивного компонента мистецької 
компетентності майбутніх керівників гуртків та обґрунтування шляхів його формуван-
ня у процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. У контексті дослідження професійної підго-
товки майбутніх керівників гуртків вважаємо, що важливою складовою їх професійної 
компетентності є мистецька компетентність, що дозволяє самостійно вирішувати цілі 
педагогічної діяльності з організації художньо-естетичної діяльності школярів, 
всебічного їх розвитку. Мистецька компетентність – це інтеграційна властивість 
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особистості, особливе психологічне формування, що визначає емоційно-естетичну 
спрямованість і активність особистості, здібність до художньо-образного освоєння 
середовища за допомогою графічних методів і засобів, а також його втілення в 
духовному або реально предметному матеріалі [5]. 

Мистецька компетентність педагога в галузі декоративно-ужиткового мистецт-
ва як комплексна характеристика його особистості складається з таких компонентів, 
як: когнітивний, мотиваційно-ціннісний, діяльнісно-практичний та рефлексивний. 
Вагоме значення у структурі мистецької компетентності належить когнітивному 
компоненту, який визначається сукупністю знань, що розкривають сутність і специ-
фіку професійної діяльності керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва та 
стосуються основних складових його професійної готовності до роботи за фахом. 
Ефективність когнітивного компонента визначається необхідністю накопичення 
теоретико-методичної основи діяльності керівника гуртка, а саме: знань специфіки 
народної художньої творчості; знань про етапи розвитку українського декоративно-
прикладного мистецтва; знань про види і жанри декоративно-прикладного мистецт-
ва; знань етимології термінів декоративно-прикладного мистецтва знань із методики 
навчання декоративно-прикладного мистецтва; знань технологій соціально-культур-
ного проектування; знань, пов’язаних із використанням засобів комп’ютерних техно-
логій як технологічної основи створення художніх зображень; знань, що відобра-
жають специфіку діяльності керівника в умовах інформатизації освіти.  

Обов’язковим елементом когнітивного компонента є наявність знань, що 
виступають одним із складників світосприйняття людини і визначають її ставлення 
до праці, моралі, системи цінностей, дійсності. Психологи вважають знання основ-
ним чинником розвитку мотиваційної сфери особистості, необхідною умовою роз-
витку здібностей та обдарувань. У педагогічному словнику С. У. Гончаренка знання 
трактуються як "особлива форма духовного засвоєння результатів пізнання, процесу 
відображення діяльності, яка характеризується усвідомленням їх істинності" [3, 
с. 137]. А. І. Кузьмінський та В. Л. Омельяненко визначають знання як "ідеальне 
вираженням в знаковій формі об’єктивних властивостей і зв’язків світу, тобто 
природного та людського" [6, с. 118].  

У дослідженні В. І. Макаренка когнітивний компонент професійної компетент-
ності розглядається як "обізнаність й пізнання дійсності стосовно фаху, володіння 
певною сукупністю теоретичних і практичних знань, на яких ґрунтуються праксео-
логічні основи фахової діяльності й практичне мислення фахівця, та способи 
оволодіння знаннями" [7, с. 38].  

Когнітивний компонент інтерпретаційної компетентності інженерів-педагогів 
комп’ютерного профілю, за переконанням Р. М. Горбатюка, передбачає формування 
в суб’єктній свідомості фахівця цілісної, системної, діалектичної картини світу і 
визначається змістом інженерно-педагогічної діяльності" [4, с. 9]. 

У наукових розвідках С. С. Твердохліб сутність когнітивного компонента 
інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії визначається чіткою 
сформованістю загальнонаукових, психолого-педагогічних, методичних, балетмей-
стерських та художньо-комунікативних умінь, творчого мислення, хореографічно-
технічних умінь та навичок [9]. 

У структурі готовності вчителя початкових класів до професійної діяльності на 
засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва Г. В. Бучківська виділяє 
науково-теоретичний компонент, який "характеризується певним обсягом знань, 
необхідних і достатніх для успішної організації та здійснення художньо-трудової 
діяльності на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва" [1]. Складо-
вими даного компонента вчена визначає сукупність взаємопов’язаної системи знань:  

1. Художньо-мистецькі – знання основ графічної грамоти (рисунку, композиції, 
креслення); національної своєрідності традиційного українського мистецтва, його 
художньої цінності, ролі й культурного значення; основних осередків народних 
художніх промислів і ремесел України; морфології видів народного декоративно-
ужиткового мистецтва тощо. 

Художні знання використовуються майбутнім керівником у процесі художньої 
діяльності. З урахуванням цього необхідно враховувати її специфіку, яка передбачає 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. ГОГОЛЯ 
 

 

107

володіння комплексом психолого-педагогічних та спеціальних знань, умінь, навичок, 
що зумовлені особливостями декоративно-прикладного мистецтва та здатністю до їх 
гнучкого, мобільного використання. 

У контексті нашого дослідження заслуговують на увагу дослідження Г. І. Сот-
ської, яка розглядає художні знання як знання основних законів рисунка, живопису, 
композиції, завдяки яким у студента формується здатність створювати художні 
образи та естетично перетворювати навколишнє середовище [8].  

Оскільки рисунок є основою мистецької освіти та засобом пізнання й вивчення 
митцем дійсності, вагоме значення для керівника гуртка є оволодіння знаннями 
законів рисунка, зокрема законів перспективи, пропорцій, світлотіні, анатомічної 
будови тіла людини тощо. 

На всіх етапах творчого процесу вагоме місце займає композиція, яка засто-
совується при аналізі всіх видів мистецтва та "реалізує принцип організації різних 
рівнів художнього твору, а не одного з них, оскільки вона висловлює принцип упо-
рядкованості змісту і форми одночасно" [2]. Вирішення майбутнім керівником гуртка 
творчих завдань у галузі декоративно-прикладного мистецтва обумовлюється його 
знаннями саме основних законів композиції: закону цілісності, закону контрастів, 
закону новизни, закону підпорядкування всіх засобів композиції ідейному задуму.  

Перетворити навколишнє середовище на унікальний простір культурного 
спілкування та естетичного сприймання, створити естетичну атмосферу для "вхо-
дження" у світ прекрасного, гармонійного" здатен фахівець, який володіє знаннями з 
проектування та організації просторово-предметного естетичного середовища 
(оформлення виставок, експозицій, приміщень тощо) [8,с.140]. 

2. Проєктно-технологічні – знання про проектну діяльність; знання про 
способи перетворювальної діяльності, технологічні процеси і операції; знання струк-
тури, змісту та етапів виконання проектної діяльності; знання вимог до процесу 
проектування і його кінцевого результату, знання методик і технік виконання діяль-
ності, засобів, форм і методів вирішення проектних завдань; знання теоретичних 
основ художнього конструювання, дизайну; формотворення й орнаментики; знання 
технологій виготовлення декоративно-ужиткових виробів. Проєктно-технологічні 
знання проявляються в активній творчій самореалізації майбутнього керівника гурт-
ка, готовності до цілеспрямованого керівництва розгортанням художньо-педагогічних 
ситуацій. 

3. Методичні – знання теоретико-методичних основ творчої художньо-трудо-
вої діяльності учнів (цілі, завдання, зміст, прийоми, методи, технології, засоби, 
форми організації освітнього процесу тощо) [1]. Майбутній керівник гуртка має бути 
здатним до визначення доцільних засобів, прийомів передачі знань, умінь, навичок з 
одночасним впливом методичного супроводу навчально-пізнавальної й навчально-
творчої діяльності учнів на розвиток художньо-графічного мислення особистості на 
кожному етапі художнього навчання. Також він повинен уміти з’ясувати систему 
методичних настанов, художньо-творчої діяльності школярів. 

Необхідно відмітити складність процесу формування професійних знань у 
майбутніх керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва, оскільки цей 
процес повинен виходити одразу на творчий рівень, минаючи репродуктивний. Якщо 
фахівець декоративно-прикладного мистецтва займається репродуктивною діяль-
ністю, то в такому разі професійні знання втрачають свою сутність як художні засоби, 
за допомогою яких студент має здатність змінювати свій духовний світ та світосприй-
няття. Це в свою чергу призводить до переважання шаблонів, уніфікації результатів 
діяльності. 

Висновки. Отже, когнітивний компонент передбачає наявність сформованості 
цілісної системи фахових знань, що характеризують мистецьку компетентність керів-
ника гуртка, а також здатності до їхнього використання і творчого виявлення у 
вирішенні професійно значущих завдань.  
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Основные аспекты когнитивного компонента художественной 
компетентности будущего руководителя кружка  
декоративно-прикладного искусства 
В статье раскрыто содержание понятия "художественная компетентность" 
как составляющей профессиональной подготовки будущего руководителя 
кружка, отражающий совокупность личностных качеств и способностей, пси-
хологических состояний, знаний, умений и навыков, необходимых для достиже-
ния высокого уровня ее развития. Определено, что на информационно-позна-
вательном этапе формируются теоретические знания как концептуальное 
средство, развивается эмоционально-чувственная сфера и мышления, разви-
вается мотивация к собственной художественно-эстетической деятель-
ности. 
Ключевые слова: художественная компетентность, декоративно-прикладное 
искусство, когнитивный компонент художественной компетентности, руково-
дитель кружка декоративно-прикладного искусства. 
 
 
 
 

  


