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ВІДГУК 

 офіційного опонента на дисертаційне дослідження Курача Миколи 

Станіславовича «Теоретичні і методичні засади навчання художнього 

проектування майбутніх учителів технологій», поданого на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – 

теорія та методика навчання технологій 

 

Ступінь актуальності обраної  теми 

У процесі становлення інформаційного суспільства в Україні 

інтелектуально-творчий ресурс особистості набуває все вагомішого значення  

як постійне і надійне джерело підвищення сукупного національного доходу 

країни. Тому розвиток інформаційно-особистісного креативного простору 

особи сучасного вчителя технологій має забезпечуватися інтегральністю 

почуття-думки-дії. Емоції і почуття майбутнього вчителя технологій мають 

трансформуватися в художні образи уяви,  мисленнєві висновки – у чітко 

сформульовані проектні задуми, а  предметно перетворювальної дії – у 

формотворення предметного довкілля в українському етнічному стилі з 

урахуванням гармонійного поєднання краси і доцільності. 

 Гармонійне поєднання почуття, думки і діла, «опредмечене» в 

українському етносередовищі, забезпечується особистісно ціннісною проектно-

творчою діяльністю, яка включає три проектні технології: технологію 

художнього проектування, технологію технічного проектування, а також IT-

проектування.  

              Шановний дисертант, Микола Станіславович Курач, обрав предметом 

дослідження теоретико-методичні засади навчання художнього проектування 

майбутніх учителів технологій. Вибір такого актуального предмета 

дослідження зумовлений сукупністю суперечностей, які склалися  у теорії і 

практиці професійної підготовки майбутніх учителів технологій до навчання 

учнів основ дизайну у сучасній загальноосвітній школі.  

 Вимогою Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти є формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках 

трудового навчання предметної проектно-технологічної компетентності. 

Майбутній учитель технологій зобов’язаний сам бездоганно володіти проектно-

технологічною компетентністю, щоб успішно формувати її в учнів 



загальноосвітньої школи. Але поки що відсутні теоретико-методичні засади 

навчання проектних технологій учнів основної і старшої шкіл, неадекватно 

розуміється сутність поняття «предметна проектно-технологічна 

компетентність», фахівцями з трудового навчання майже не використовується 

поняття «проектні технології». 

 Актуальність рецензованого дослідження зумовлюється не лише його 

теоретичним значенням, а й практичним. Адже освітня галузь «Технології» у 

загальноосвітніх навчальних закладах представлена не лише предметом 

«Трудове навчання», але й варіативною програмою «Дизайн і технології» для 

учнів 5-9 кл., підручниками «Основи дизайну» для профільного навчання учнів 

10-11 класів, розділами з художнього проектування у новостворених 

підручниках для учнів 8 класу, у створюваних нині підручниках для учнів 9 

класу. Майбутній учитель технологій повинен володіти професійною 

готовністю до реалізації проектно-художнього змістового компонента нових 

підручників і програм.  

 Отже теоретична і практична значущість обраної дисертантом теми 

дослідження, на нашу думку, є вагомою. Разом з позитивною оцінкою ступеня 

актуальності обраної теми дослідження формулюємо свою першу пропозицію: 

 На нашу думку, для підкреслення актуальності дослідження, його 

суголосності з аналогічними дослідженнями у країнах Європейського Союзу  

до формулювання теоретико-методичних засад навчання художнього 

проектування майбутніх учителів технологій шановному дисертанту бажано 

було б долучити ID-технологію (педагогічне проектування). Конкретизуємо 

пропозицію: у країнах Європейського Союзу широко впроваджується новий 

дидактичний напрям «дизайн педагогических систем (instructional systems 

design – ISD)», «педагогічне проектування» (навчальне проектування, 

педагогічний дизайн), що формулюється в Інтернеті як ID-технологія.  

  Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

Наукова аргументація положень дисертаційного дослідження Курача 

Миколи Станіславовича розглядалася нами, починаючи з формулювання 

завдань дослідження, які конкретизують мету, і завершуючи висновками і 

рекомендаціями, які сформульовані за результатами дослідження. Дисертантом 

здійснено полінауковий підхід до аналізу стану досліджуваної проблеми.   

У першому розділі «Тeорeтико-мeтодологiчнi та концептуальні засади 

навчання художнього проектування майбутніх учителів технологій» 



проаналізовано джерела філософського, психологічного, педагогічного, 

мистецького спрямування. 

У філософському контексті актуалізовано праці українських і 

зарубіжних авторів про інтелект у структурі людського буття. Ядром 

професійно-педагогічної компетентності сучасного вчителя обрано системне 

антропологічне знання про людину і про людей, їх походження і розвиток, яке 

формує інтелект педагога не в плані його техніко-операційної версії, а як 

сув’язь когнітивних та сенсоутворюючих його параметрів (Є.Андрос ). У цьому 

контексті необхідна підготовка вчителя-професіонала, який повинен уміти 

фахово володіти способами конструювання й оформлення власних 

оригінальних методик і засобів педагогічної (антропотехнічної) роботи (В. 

Андрущенко). 

Виокремлено і сформульовано теоретико-психологічні основи навчання 

художнього проектування майбутніх учителів технологій. Креативність вчителя 

технологій пов’язана з формуванням художньо-проектного і техніко-

технологічного мислення, основу яких складають просторова уява, естетичний 

смак, художньо-проектні уміння і навички, уміння читати техніко-технологічну 

документацію тощо. На думку дисертанта, чим вищий рівень креативності, тим 

вищі процесуальні показники ефективності, показники рівня володіння 

засобами організації педагогічної діяльності, самоаналізу і самокорегування. 

 Актуалізовано теоретико-мистецькі основи навчання художнього 

проектування майбутніх учителів технологій. Проаналізовано  праці 

мистецтвознавців, які є фахівцями у галузі дизайну (О. Генісаретський, 

В. Даниленко, Ю. Легенький, С. Михайлов, В. Сидоренко та ін.). Цими вченими 

художнє проектування розглядається як феномен і фундамент культуротворчої 

системи загальної та професійної освіти, що має стратегічний потенціал і 

методологію, які дозволяють сформувати різнобічно розвинену особистість з 

розвиненим проектно-творчим, інтегруючим, міждисциплінарним мисленням. 

Головним завданням вони вважали створення системи дизайн-освіти, 

поширення художньо-проектних знань й умінь в системі неперервної освіти і в 

т.ч. педагогічної. 

Шановним дослідником здійснено також ретроспективний аналіз 

педагогічних досліджень, які мають відношення до загальної і професійної 

дизайн-освіти, наочно відображено їх динаміку (табл. 1.1. і рис.1.1. рукопису 

дисертації). 

Теоретико-педагогічні основи навчання художнього проектування 

майбутніх учителів технологій сформульовано з урахуванням положення 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA


Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 р., зокрема,  щодо 

«проектування акмеологічного освітнього простору з урахуванням 

інноваційного розвитку освіти» (с.19-20 рукопису дисертації). 

Уточнено авторське розуміння сутності поняття «художньо-проектна 

діяльність» як виду творчої продуктивної діяльності, яка синтезує технічну і 

художню творчість, спрямована на естетичне перетворення предметного світу, 

створення функціонально-комфортного та гармонійного навколишнього 

середовища. Із зазначеним формулюванням сутності предмета дослідження ми 

погоджуємося. 

 Отже, у першому розділі дисертації її автором  достатньо повно 

обґрунтовано наукові положення щодо  стану проблеми художньо-проектної 

підготовки майбутніх учителів технологій в педагогічній теорії і практиці. 

Наукові положення з проблеми дослідження узагальнено і систематизовано у 

Концепції методичної системи навчання технології художнього проектування 

майбутніх учителів технологій.         

  У другому розділі «Модель методичної системи навчання художнього 

проектування майбутніх учителів технологій» сформульовано теоретичні 

підходи до її педагогічного моделювання,  виокремлено цільовий, змістовно-

процесуальний, процесуально-діяльнісний, організаційно-управлінський, 

результативно-оціночний складники цієї моделі. Модель наочно представлено 

на рис. 2.1 дисертації і рис.1 автореферату.  

 Цілісна методична система, розроблена автором дисертації, спрямована 

на розвиток творчої особистості, забезпечує творчу взаємодію викладача і 

студентів на основі системного, діяльнісного, особистісного орієнтованого і 

технологічного підходів та враховує соціальний контекст розвитку суспільства, 

освіти та науки. 

 У другому розділі автором значна увага приділена становленню і 

розвитку мистецтва дизайну. Ми позитивно оцінюємо сучасне широке 

розуміння дисертантом дефініції «дизайн». У дослідженні дизайн розглядається 

як специфічна сфера творчої художньо-проектної діяльності у галузі розробки 

предметно-просторового середовища з метою надання об’єктам проектування 

високих естетичних якостей і споживчих властивостей задля оптимізації й 

гармонізації їх взаємодії з окремою людиною та суспільством в цілому. 

 Виокремлено професійні знання, уміння, навички, якості і властивості, 

якими повинні володіти дизайнери та вчителі технологій, що опановують 

основи творчої художньо-проектної діяльності. Обрунтована необхідність 

впровадження інтеграційно-функціональних навчальних спецкурсів «Художнє 



проектування» та «Основи теорії і методики творчої художньо-проектної 

діяльності школярів», які виконують роль своєрідного інтегрувального 

компонента психолого-педагогічної, методичної, техніко-технологічної і 

художньо-естетичної підготовки, стаючи важливим чинником формування у 

майбутніх учителів технологій художньо-проектних знань й умінь. 

Передбачено використання адекватних, дидактично обґрунтованих форм, 

методів і засобів навчання художнього проектування майбутніх учителів 

технологій. 

 Практична частина авторського курсу «Художнє проектування» 

спрямована на закріплення теоретичного матеріалу лекцій, формування умінь 

графічно організувати дво- і тривимірний простір, розвиток відчуття 

масштабності, пропорцій, ритму, контрасту і нюансу, вироблення умінь 

виявляти й аналізувати різні властивості просторової форми. 

 Особливо привабливим для нас є виокремлення автором специфічних 

засобів переходу від «зовнішнього управління» самостійною роботою студентів 

до самоуправління. Засобами самоуправління проектно-художньою діяльністю 

Микола Станіславович вважає самомотивацію, саморегуляцію, 

самоорганізацію, самоконтроль і самооцінку. Ми згодні з дисертантом, що 

ефективність самостійної роботи зумовлюється сформованістю саме цих 

компонентів, а не збільшенням питомої ваги й обсягу самостійних робіт. 

 Реорганізація самостійної роботи з урахуванням самоуправління 

зумовлює зміну позиції викладача: студенти разом із викладачем стають 

суб’єктами творчої художньо-проектної діяльності, а розвиток індивідуальності 

окремого студента, його професійно значущих якостей і властивостей виступає 

як одна з головних освітніх цілей. Ми поділяємо думку дисертанта про те, що 

інтерактивність, спрямованість на участь в комунікативній діяльності в 

інформаційно-розвивальному середовищі творчого характеру, а також навчання 

в співпраці, що забезпечуються коучинг-технологією, розробка рейтингової 

системи самооцінки творчих досягнень студентів – це ті пріоритетні 

педагогічні умови, які найбільше сприяють навчальним досягненням майбутніх 

учителів у їхній творчій художньо-проектній діяльності. 

 У третьому розділі «Особливості методики навчання художнього 

проектування майбутніх учителів технологій» дисертантом виокремлено  

специфічні особливості формування у майбутніх учителів технологій знань і 

вмінь з художнього проектування, що зумовлене авторською концепцією 

навчання дизайну майбутніх учителів технологій. У концепції Миколи 

Станіславовича педагогічна дизайн-діяльність майбутніх учителів технологій  



розглядається як інтегративний прояв художньо-проектної культури, що 

ставить специфічні вимоги до структури і змісту фахової підготовки сучасного 

вчителя технологій.  

 Те, що дослідник помітив специфіку педагогічної дизайн-діяльності 

учителя технологій порівняно з художнім проектуванням професійного 

дизайнера, засвідчує наявність у нього глибинного наукового потенціалу. Ми 

підтверджуємо існування специфіки педагогічної дизайн-діяльності. У нашій 

науковій школі педагогічного дизайну виокремлюються й інші специфічні 

напрями педагогічної дизайн-діяльності: математика і дизайн, мовлення і 

дизайн тощо. Ці напрями активно розвиваються у теорії і практиці європейської 

професійно-педагогічної освіти.  

 Специфіка педагогічної дизайн-діяльності учителя технологій розглянута 

дисертантом з урахуванням психолого-педагогічних основ, змістових і 

методичних особливостей спецрисунку, організаційно-педагогічних умов 

навчання художнього проектування. 

 До третього розділу у нас є зауваження. Так у темі дослідження заявлені 

знання і вміння. Автор дисертації у підрозділі 3.1. «Психолого-педагогічні 

основи формування у майбутніх учителів технологій художньо-проектних 

знань й умінь» співвідніс і проаналізував поняття «уміння», «навички», 

«здібності», але недостатню увагу приділив при цьому аналізу поняття 

«знання».  

 Висловлюємо пропозицію стосовно цього ж розділу: зміст курсу зі 

спецрисунку бажано було б інтегрувати із навчальним змістом натюрморту, що 

забезпечує взаємодоповнюваність понятійного мислення і художньо-образної 

уяви і є необхідною психологічною умовою проектно-художньої діяльності. 

 У четвертому розділі «Використання можливостей комп’ютерної 

графіки у процесі розв'язання студентами художньо-проектних завдань» 

обгрунтовано дидактичний відбір графічних редакторів, наведено приклади 

розв’язання художньо-проектних завдань з використанням засобів 

комп’ютерної графіки: художньої і технічної (тривимірної в т.ч.). Микола 

Станіславович теоретично обгрунтував і практично продемонстрував 

технологію IT-проектування у художніх і технічних проектах. 

 П'ятий розділ «Дослідно-експериментальна перевірка ефективності 

методичної системи навчання художнього проектування майбутніх учителів 

технологій» включає відбір і характеристику критеріїв, показників та рівнів 

сформованості художньо-проектних знань і вмінь у майбутніх учителів 

технологій; мету, завдання і методику проведення науково-педагогічного 



експерименту; аналіз результатів науково-педагогічного експерименту та 

статистичну перевірку гіпотези дослідження. 

 Навчальний процес в експериментальній групі був організований 

відповідно до окресленої моделі методичної системи навчання студентів 

художнього проектування, а також забезпечувалися відповідні організаційно-

педагогічні умови формування у студентів художньо-проектних знань й умінь. 

 Наявні відповідні таблиці і графічне оформлення результатів 

дослідження, їх кількісна і якісна характеристики. 

 Отже, на нашу думку, обґрунтованість наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, є повноцінною і адекватною темі 

дослідження. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій 

 Вперше комплексно сформульовано теоретико-методичні засади 

навчання проектних технологій майбутніх учителів у процесі їхньої 

професійно-педагогічної підготовки; виокремлено методичні особливості 

навчання технології художнього проектування, технології технічного 

проектування і ІT-проектування.  

 З урахуванням специфіки педагогічної дизайн-діяльності уточнено 

формулювання сутності поняття «художньо-проектні знання й уміння 

майбутніх учителів технологій».  

 Проміжні і загальні висновки відповідають завданням дослідження. 

 Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих Миколою Станіславовичем Курачем, підтверджується 

наявністю аналогічних наукових праць зарубіжних і вітчизняних авторів, 

надрукованих у наукометричних виданнях з педагогіки; практичним 

впровадженням результатів дослідження у вищих педагогічних і 

загальноосвітніх навчальних закладах різних регіонів України.  

 Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації та опублікованих працях 

 Науковий апарат дослідження  подано у логічній послідовності з 

урахуванням діючих вимог до оформлення результатів наукових досліджень. 

Мета досягнута, гіпотезу дослідження підтверджено. Більшість завдань 

дослідження і висновків про їх виконання  конкретизовано у публікаціях автора 

і доповідях в ході науково-практичних заходів різного рівня: міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних. Повнота викладу наукових положень 

засвідчується також списком теоретичних джерел (598 назв). 



 З огляду на новизну проектного підходу до професійної підготовки 

майбутніх учителів технологій та з метою виокремлення такого підходу 

пропонуємо авторські навчальні дисципліни «Спецрисунок», «Художнє 

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

дiяльнocтi шкoляpiв» об’єднати як розділи однієї навчальної дисципліни 

«Проектні технології». Адже в обгрунтуванні курсу «Спецрисунок» автор 

приділяє найбільше уваги технології технічного проектування, у навчальному 

курсі «Художнє проектування» – педагогічній дизайн-діяльності,  а в курсі 

«Ocнoви тeopiї i мeтoдики твopчoї xудoжньo-пpoeктнoї дiяльнocтi шкoляpiв» 

логічно приділити більше уваги ІT-проектуванню.  

 Висновок про відповідність дисертації вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника» 

 Аналіз змісту дисертації «Теоретичні і методичні засади навчання 

художнього проектування майбутніх учителів технологій» дає усі необхідні 

підстави для висновку, що завершене дослідження є фундаментальним, 

самостійним і перспективним, відповідає пп. 9, 10, 12, 13, 14 "Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника", затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 р. № 567, а його автор, Курач Микола Станіславович, 

заслуговує присудження наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.02 ― теорія та методика навчання технологій.   
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