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Ознайомившись із дисертацією Аль - Фаваді Худам Мезааль Саліх, ми 

можемо стверджувати: представлена до захисту робота актуальна і поява її на 

часі, так як мова в ній йде про удосконалення процесу підготовки студентів 

факультетів художньої освіти відповідно до сучасних вимог. 

В своєму дослідженні дисертант доводить, що довший час при виконанні 

програмних завдань з декоративно-прикладного мистецтва, в осередку їх 

створення - навчальних закладах, всі завдання виконувались за старими 

принципами та стандартами. А це явно не відповідає вимогам підготовки 

фахівців в умовах сьогодення, тим більше, що сучасна молодь це вже нова 

генерація людей, яка формувалась в умовах технічного прогресу і новітніх 

технологій. 

Виходячи із загального змісту роботи, можна зрозуміти головну думку 

автора, а саме: в діяльності викладача, людини з конкретною настановою 

підготовки фахівця в умовах сьогодення, є необхідність «...організовувати 

художньо-творчу діяльність у процесі навчання відповідно до вимог часу», і що 

навчання декоративно-прикладному мистецтву повинно відбуватись саме на 

цих підставах. 

Розуміючи, що вказане визначення - уміння організовувати художню 

діяльність майбутніх митців, фактично дизайнерів, на заняттях з 

декоративно-прикладного мистецтва може бути по різному сприйняте, автор 

дає роз'яснення суті поняття: уміння організувати художню діяльність з 
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конкретною метою - підвищення якості навчання, і введення його у науковий 

обіг саме із запропонованої ним точки зору, що і доводить. Можна думати, що 

автор має на це не тільки право, але й обов'язок. 

У процесі розробки автором використовується відповідний понятійний 

апарат та система принципів сприйняття і застосування даного напрямку, 

розробляється система упорядкування методів уміння організовувати художню 

діяльність на заняттях з декоративно-прикладного мистецтва. При цьому 

автором формується теоретична і експериментальна база дослідження. 

Автор підкреслює, що визначені ним аспекти проблеми не 

висвітлювались, або висвітлювались неадекватно до сучасних вимог організації 

навчального процесу. 

На цій підставі автором ставляться та вирішуються ряд актуальних 

завдань, серед яких найважливішими є наступні: 

- конкретизація поняття «креативна здатність студентів факультетів 

художньої освіти», з виявленням його сутності та структури; 

- обґрунтування ролі декоративно-прикладного мистецтва в процесі 

розвитку креативної здатності студентів факультетів художньої освіти в умовах 

сьогодення; 

- розробка та обґрунтування як критеріїв, так й показників рівня 

креативної здатності студентів під час процесу творчої діяльності; 

- обґрунтування методичної моделі розвитку креативної здатності 

студентів факультетів художньої освіти саме в процесі навчання декоративно-

прикладному мистецтву; 

І як підсумок: експериментальна перевірка ефективності авторської 

методики розвитку креативної здатності студентів факультетів художньої 

освіти не тільки в умовах конкретного навчального закладу, але і в інших. 

Теоретичною і методологічною основою дослідження автора є базові 

положення в області філософії, психології, педагогіки, естетики, 

мистецтвознавства, художньої освіти, естетичного виховання і методики 

навчання основам декоративно-прикладного мистецтва. 
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У процесі дослідження використані праці відомих художників-педагогів, 

теоретиків мистецтва, філософів тощо, що пов'язані безпосередньо із 

зазначеними проблемами. 

В дисертаційному дослідженні автор спирався на філософські положення 

про художню діяльність, її соціальну природу; єдність діяльності і 

самосвідомості особистості, її розвиток і саморозвиток; концептуальні 

положення про взаємозв'язок, взаємообумовленість і взаємозалежність 

педагогічних процесів і явищ. Саме тому автором застосовані конкретні 

принципи і методологічні підходи художньої дидактики, методи діалектичного 

взаємозв'язку об'єктивних і суб'єктивних чинників розвитку креативної 

здатності особистості в художньо-прикладній діяльності (системного, особово-

орієнтованого, аксіологічного, діяльністного, технологічного, акмеологічного, 

культурологічного, художньо-мистецького і креативного). 

Тобто використані різні концепції і ідеї системного підходу до підготовки 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, здатних до 

креативного мислення. 

У своєму дослідженні автор підкреслює, що «уміння організовувати 

художню діяльність» майбутніх фахівців на заняттях з декоративно-

прикладного мистецтва, розглядається як специфічна форма пізнання 

організаційних основ ефективного навчання мистецтву в цілому, що включає 

«інтерсуб'єктну взаємодію викладача і студента, спрямовану на оволодіння 

майбутніми фахівцями знань, вмінь і навичок, їх практичного застосування у 

різних видах художньо-творчої діяльності». 

Для організації художньої діяльності майбутніх фахівців з декораивно-

прикладного мистецтва автором виділені положення, які, на його думку, 

забезпечують ефективність та якість виконання художньої роботи за 

принципом креативного підходу до її виконання, серед яких основне завдання 

навчального закладу - формувати потребу в оригінальному підході до 

вирішення будь-яких художньо-проектних завдань. Зазначимо: автор 

підтвердив свою позицію визначеннями, які стосуються поставлених завдань. 



4 

І можна погодитись із переконливим його ствердженням, що 

«...застосовуючи певні заходи, можна досягти значних результатів у 

організації художньої діяльності майбутніх фахівців з сфери декоративно-

мистецької творчості». Але автор зазначає, що для успішного оволодіння всіма 

етапами креативної діяльності необхідно оволодівати «повним діапазоном 

загальнонавчальних умінь і навичок». 

З метою доведення особистої точки зору на процес підготовки фахівців з 

декоративно-прикладного мистецтва за принципом креативного підходу, 

автором було проведено ряд експериментальних досліджень в різних осередках 

та навчальних закладах (вказані в додатках). 

Розробляючи методику виконання завдань на підставі креативного 

підходу, автор керувався результатами діагностування результатів застосування 

засобів та прийомів креативного вирішення завдання. 

Якісний аналіз результатів констатувального експерименту допоміг 

автору визначити недоліки організації художньої діяльності як вузу 

безпосереднього місця праці автора, так і закладів аналогічних базовому, а 

саме: 

- відсутністю методичних рекомендацій з даної проблеми; 

- обмеженою кількістю годин для запровадження даного предмету; 

- відсутністю (або обмеженістю) спеціально обладнаних кабінетів та 

майстерень; 

недостатньо розробленому або слабо організованому 

міждисциплінарному зв'язку тощо. 

До того ж зазначається, що існуючі методичні підходи навчання 

декоративно-прикладному мистецтву в цілому не сприяють принципу 

комплексної підготовки фахівця відповідно до вимог часу. 

Автором підкреслюється, що ефективність застосування популяризуємих 

принципів навчання та виконання завдань студентами залежить саме від 

обраної, запропонованої форми організації навчання. 

В цілому, погоджуючись із визначенням актуальності проблеми -

вироблення уміння організовувати художньо-творчу діяльність студентів на 
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заняттях по навчанню декоративно-прикладному мистецтву із застосуванням 

принципів креативного підходу до процесу створення об'єктів цієї діяльності, 

доцільністю її основних позицій, ми змушені висловити свою думку стосовно 

формулювання теми роботи. Стосується це словосполучення «...креативної 

здібності» з нашої точки зору, поєднання не коректного. Суть у тому, що 

креативне мислення і здібність до творчості поняття сумісні, але не тотожні. 

Тому, чи не краще було б, якби назва теми звучала у наступному варіанті: 

«Розвиток здатності до креативного мислення у студентів... і далі за 

текстом? Формулювання теми було б більш логічним, а звідси доступнішім для 

сприйняття. Тим більше, що автор підтвердив зазначене, вимірюючи ці 

здатності в процентах під час проведення тестування. 

Окрім того, так само підходячи критично до пропозицій автора, є 

підстава думати, що застосування принципів і термінів так званої екологічної 

маргіналізації\ що активно популяризується автором в роботі, вимагає ще 

додаткового осмислення, практичної перевірки та корекції у зв'язку із 

поширеним визначенням, що «...маргінал це людина, яка знаходиться на грані 

фізичного та морального стану». А це може поставити під сумнів визначення 

автора у зв'язку з тим, що саме так історично сприймається зазначене 

визначення. На нашу думку зазначене необхідно буде прийняти до уваги у 

подальших теоретичних розробках. 

Але головним позитивом роботи є дотримання психолого-педагогічних 

умов навчання мистецтву (що являється і запорукою оптимізації навчального 

процесу) відповідних, перевірених часом, загальносвітових надбань. 

Досягненням автора є і те, що ним запропоновано методичні 

рекомендації, в яких визначаються психолого-педагогічні умови, спрямовані на 

удосконалення процесу формування у студентів уміння організовувати 

художню, саме креативну діяльність на заняттях декоративно-прикладного 

мистецтва. Автором стверджується, що професійно-педагогічна майстерність 

викладача повинна базуватись на достатній теоретичній і практичній 

підготовці з фахового предмету (декоративно-прикладного мистецтва), яка 

ґрунтується на: 
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- розвитку індивідуальних художньо-творчих здібностей майбутніх 

фахівців з декоративно-прикладного мистецтва; 

- психолого-педагогічних знаннях про можливості і особливості 

креативної діяльності майбутніх фахівців; 

- опануванні методиками варіативного вирішення завдань з декоративно-

прикладного мистецтва; 

- формуванні вироблення оригінального дослідницького підходу до 

практичної діяльності; 

- ознайомленні з сучасними технологіями викладання декоративно-

прикладного мистецтва. 

Підкреслюється, що використання такого підходу до формування у 

майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва буде сприяти більш 

ефективному формуванню даного виду умінь і кінцевому якісному результату. 

Автор стверджує, що дані рекомендації можуть бути використані як у 

професійній діяльності спеціаліста з виконання будь-якої роботи за принципом 

креативного підходу, так і для процесу навчання майбутніх фахівців за 

принципом від одного фахівця до другого з подальшим удосконаленням 
• + 

творчого процесу (принцип змагальності), в основі якого буде саме креативний 

підхід до вирішення будь-яких творчих завдань. 

На цій підставі, за результатами проведеної роботи, ми можемо відзначити, 

що дана дисертація є завершеним ґрунтовним дослідженням, що відкриває 

новий напрям в художньо-педагогічній освіті. 

Приведені нами зауваження і наша точка зору на формулювання теми 

дисертації і поняття маргінальність не міняють загальної високої її оцінки. 

Методологічний апарат дослідження відповідає логіці роботи і вибраній 

автором проблематиці вирішення поставлених завдань. 

Достовірність отриманих результатів підтверджується конкретними 

фактами застосування запропонованих теоретичних і практичних позицій у 

процесі практичної діяльності як автора, так і його коллег по фаху. 

Результати дослідження, широка апробація їх в навчальному процесі, 

дозволяє говорити про те, що запропонована автором концепція може бути 
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основою для подальшого розвитку методики креативного виконання будь-яких 

завдань в сфері навчання декоративно-прикладному мистецтву. 

Окрім того, автором теоретично обґрунтована методична модель розвитку 

креативної здатності студентів факультетів професійно-мистецької освіти в 

процесі навчання декоративно-прикладному мистецтву, яка сприятиме 

подальшому ефективному розвитку художньо-конструктивного підходу до 

процесу підготовки фахівців ще й інших мистецьких професій. 

Автореферат і публікації відображають зміст дисертації. 

Висновок: дисертація «Розвиток креативної здібності студентів 

факультетів художньої освіти у процесі навчання декоративно-

прикладному мистецтву» відповідає вимогам ВАК України, а її автор, Аль -

Фаваді Худам Мезааль Саліх, заслуговує присудження йому наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика 

навчання (образотворче мистецтво). 
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