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Цей проєкт фінансується за підтримки Європейської Комісії. Підтримка з боку Європейської Комісії в підготовці цієї публікації не означає схвалення змісту, який відображає думку лише її авторів, і Комісія
не може нести відповідальність за будь-яке використання інформації,
яка міститься в ній.
Виклад основного матеріалу. Із глобальним входженням на початку 2000-х років у світову економіку Україна, а також і багато інших
республік колишнього СРСР, що здобули незалежність наприкінці
минулого століття, зіткнулася із найгострішою проблемою, що
притаманна країнам, які належать до системи міжнародно-економічних
відносин, а саме – боротьба за збут виробничих товарів. Проте,
отримати ринковий успіх в умовах вільної конкурентної боротьби на
світовому економічному ринку може тільки конкурентний товар.
В. Мірошнікова відзначає, що для того, щоб товар був конкурентним на світовому економічному ринку він має відповідати певним
вимогам, які світовий економічний ринок висуває до якості товарів, що
постійно зростають і спрямовані на естетичну виразність і привабливість форми, оригінальність конструкції, технологічну інноваційність
товару. Також, авторка підкреслює, що саме дизайн є тією сферою, в
якій здійснюється задум та моделюється новий продукт, у якій він
знаходить реальний вигляд, у якій програмується палітра пов’язаних з
ним емоцій, що супроводжують його споживання [4].
Дизайн – це специфічна сфера діяльності з розробки (проєктування)
предметно-просторового середовища (в цілому й окремих його компонентів), а також життєвих ситуацій з метою надання результатам проєк51

тування високих споживчих властивостей, естетичних якостей, оптимізації та гармонізації їх взаємодії з людиною та суспільством [5, с. 12].
Для країн пострадянського простору поняття «дизайн» є досить новим.
Цей факт пов’язаний з тим, що планова економіка радянсь- кої епохи
не тільки не була сприятливим середовищем для роз- витку дизайну,
але й завдяки своїй закритості ігнорувала цю проблему в принципі. В
умовах надмірної політизації життя в країні-рад, тотального дефіциту
та відсутності конкуренції не було необхідності приділяти увагу
зовнішньому вигляду та якості товару. В силу цього професія
дизайнера в країнах території колишнього СРСР за радянсь- ких часів
не була достатньо затребуваною [1]. Тільки після припинення
існування радянської епохи, коли в країнах колишнього СРСР, зокрема
в Україні, почали відбуватися базисні зміни соціально-економічної
ситуації, суть яких передбачала формування ринкових відносин в економіці та лібералізація соціальної сфери, відбулося самоствердження та
суспільне визнання дизайну.
Спираючись на досвід розвинених держав А. Брєдіхін стверджує,
що саме дизайн є ключовим елементом сучасної економічної політики,
який забезпечує її стійкість і конкурентні переваги на світовому ринку.
Отже, для забезпечення успішної інтеграції в світову економіку,
Україні необхідно приділити особливу увагу розвитку такої професійної сфери як дизайн.
Як відзначає в своїй науковій праці А. Брєдіхін, підвищення рівня
розвитку, якості дизайну проблема непроста, багатоаспектна, яка
обумовлена складними взаємозв’язками і взаємозалежностями (культурними, економічними, соціальними та ін.) та вирішувати її треба
комплексно. Вчений наголошує, що перш за все, необхідно приділити
увагу забезпеченню якості професійної підготовки фахівців відповідного профілю, що є запорукою ефективного розвитку всієї сфери [1].
Професійна підготовка фахівців будь-якої галузі передбачає професійне навчання в закладах професійної освіти будь-якого рівня та
напряму підготовки, у результаті якого суб’єкт навчання оволодіває
системою наукових знань і пізнавальних умінь, навичок. Успішне
розв’язання задач, що стають перед системою професійного навчання з
підготовки фахівців у значній мірі залежить від викладачів, їх науковотворчого потенціалу, рівня загальної та психологічної культури, а
зокрема їх педагогічної майстерності [6].
Дослідженню сутності терміну «педагогічна майстерність» присвячені наукові праці О. Абдуліної, Є. Барбіної, І. Зязюна, Н. Кузьміної,
З. Курлянд, В. Лєонтьєва, А. Маркової, А. Петровського, В. Сластьоніна, І. Страхова, С. Ткачьової, А. Щербакова, О. Чернеги та ін.
Аналіз результатів вивчення науково-педагогічної літератури
з питання визначення сутності поняття «педагогічна майстерність»
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продемонстрував відсутність єдиної точки зору поміж дослідників на
зміст цього явища.
У контексті нашого дослідження, на підставі узагальнення наданих
у наукових наробках трактувань, під педагогічною майстерністю викладача професійної освіти ми розуміємо високий рівень оволодіння педагогічною діяльністю; комплекс спеціальних знань, умінь і навичок,
професійно важливих якостей особистості, розвиненість яких дозволяє
педагогу ефективно керувати навчально-виробничою діяльністю осіб,
які навчаються, та здійснювати цілеспрямований педагогічний вплив і
взаємодію.
Не зважаючи на відсутність єдиного підходу щодо визначення
дефініції «педагогічна майстерність», науковці одностайно вважають
проблему формування педагогічної майстерності як одну з найважливіших процесу професійної підготовки майбутніх викладачів (І. Зязюн
[3] та ін.). Відтак, від якості підготовки майбутнього викладача професійної освіти у галузі дизайну, яка відбувається під час його навчання в педагогічному закладі вищої освіти, залежить рівень сформованості педагогічної майстерності майбутнього викладача.
Одним із провідних світових лідерів квалітативної професійної
підготовки майбутніх фахівців на сьогодні виступає Європейський
Союз, який завдячує цьому дуальній системі навчання.
Всесвітньо відома дуальна система навчання, яка широко використовується в Німеччині, Австрії, Данії, Нідерландах, Швейцарії та інших
країнах ЄС, є продуктом соціального партнерства в професійній освіті.
Зміст поняття «соціальне партнерство в професійній освіті» вивчався такими науковцями, як: Т. Глушанюк, А. Молчанова, Т. Романенко,
М. Крівошеєв, В. Циган, М. Чванова, А. Шайдуліна та ін.
Встановлено, що в науково-педагогічній літературі під терміном
«соціальне партнерство в професійній освіті» розуміється особливий
тип взаємодії професійних закладів освіти будь-якого рівня та напряму
підготовки з усіма суб’єктами ринку праці, його інститутами, що спрямований на максимальне узгодження та реалізацію інтересів усіх учасників цього процесу [7].
Таким чином, на розвиток такої професійної сфери як дизайн в
Україні, розвиненість якої дозволить нашій країні зайняти ключові
позиції на світовому економічному ринку, вплине застосування квалітологічного підходу до організації процесу підготовки викладачів професійної освіти у галузі дизайну, реалізація якого забезпечується
завдяки побудові процесу підготовки майбутніх викладачів на основах
соціального партнерства.
З метою набуття досвіду реалізації квалітологічного підходу
до організації процесу підготовки майбутніх викладачів професійної
освіти у галузі дизайну, кафедра технологічної та професійної освіти
53

Художньо-графічного факультету Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» залучилася до участі в міжнародному проєкті Erasmus +
KA2 CBHE «Нові механізми управління на основі партнерства та
стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні»
(PAGOSTE) 609536–EPP–1–2019–DE–EPPKA2–CBHE–SP.
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