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РОЗВИТОК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ САМОСТІЙНОЇ  
РОБОТИ З ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТУ 

У статті розглядається важлива проблема 
набуття фахових компетентностей під час 
виконання студентами самостійної роботи з 
декоративного натюрморту, які впливають на 
художньо-образне мислення, творчу уяву май-
бутніх художників і педагогів з образотворчого 
мистецтва. Для сучасної системи художньої 
освіти характерним є перехід від занять, спря-
мованих ні лише на досягнення академічної 
грамотності зображення та засвоєння техніч-
них навичок, а до завдань, орієнтованих на роз-
виток творчих здібностей, образного мислення, 
творення індивідуальної художньої манери сту-
дента. Тому саме розвиток таких компетенції 
знайшов відображення у самостійних завданнях 
«Декоративний натюрморт» з дисципліни «Ака-
демічний живопис». Зокрема в процесі виконан-
ня практичних самостійних робіт студент 
набуває навики інтерпретації натуралістич-
них форм академічної постановки натюрморту 
для створення творчих робіт засобами декора-
тивного живопису. На основі дослідження вияв-
лено, що під час виконання самостійного за-
вдання «Декоративний натюрморт» форму-
ються знання про стилізацію, кольорові співвід-
ношення, умовну перспективу або її відсут-
ність, особливості передачі орнаментики то-
що, вміння творчо та художньо-образно мис-
лити. Проведене дослідження має практичне 
значення, яке повинно активізувати творчу 
діяльність, сприяє розвитку творчої уяви і ху-
дожньо-образного мислення студентів, форму-
вати фахівця, здатного розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
професійно-педагогічній та мистецькій діяльно-
сті, спонукати до безперервного саморозвитку і 
самовдосконалення. 

Ключові слова: декоративний натюрморт; 
стилізація; творча уява; художньо-образне ми-
слення; фахові компетентності; образотворче 
та декоративне мистецтво. 

 
Постановка проблеми. Для сучасного 

етапу розвитку системи художньої освіти 
характерним є перехід від занять, спрямо-
ваних ні лише на досягнення академічної 
грамотності зображення та засвоєння тех-
нічних навичок, а до завдань, орієнтова-
них на розвиток творчих здібностей, обра-

зного мислення, творення індивідуальної 
художньої манери студента. Тому саме ро-
звиток таких компетенції знайшов відо-
браження у самостійних завданнях «Деко-
ративний натюрморт» з дисципліни «Ака-
демічний живопис». Зокрема в процесі ви-
конання практичних самостійних робіт 
студент набуває навики інтерпретації на-
туралістичних форм академічної постанов-
ки натюрморту для створення робіт засо-
бами декоративного живопису. Це активі-
зує творчу діяльність, сприяє розвитку ху-
дожньо-образного мислення і креативності 
студентів, формує фахівця, здатного 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми у професійно-
педагогічній та мистецькій діяльності, спо-
нукає до безперервного саморозвитку і 
самовдосконалення. 

Мета статті. Вивчення набуття фахо-
вих компетентностей під час самостійної 
роботи студентів над декоративним натю-
рмортом, як необхідної складової навчаль-
ного процесу у процесі підготовки майбут-
ніх художників і вчителів образотворчого 
мистецтва у закладах мистецької освіти 
різного підпорядкування приділено недо-
статньо уваги. Саме тому метою статті є 
розкриття означеної проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Існує 
поширена думка, що декоративні стилі не 
вписуються в академічну програму з обра-
зотворчого мистецтва і суперечать основ-
ним мальовничим правилам. Насправді, 
всі методики і принципи декоративного 
стилю випливають безпосередньо з акаде-
мічної програми, є подальшим її розвитком 
і безперервною еволюцією всього академі-
чного мистецтва. 

Натюрморт був предметом уваги бага-
тьох вітчизняних мистецтвознавців 
А. Зорко [1] В. Лучука [2], [3] та ін. 

Академічна побудова натюрморту опи-
сано у всіх підручниках з образотворчого 
мистецтва. 
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Проблемам розвитку художньо-
образного мислення і творчої уяви майбут-
нього художника та вчителя образотворчо-
го мистецтва у процесі роботи над натюр-
мортом у різних аспектах, зокрема мето-
дам і прийомам стилізації, присвячували 
свої дослідження науковці А. Король [4], 
О. Музика[5], М. Пічкур [6], [7], 
Г. Сотська [8], Т. Стрітьєвич [9] та інші ав-
тори. 

Особливості розвитку декоративного на-
тюрморту висвітлені в працях І. Болоті-
ной [10] та інших авторів. 

Відомим фактом є тє, що «натюрморт 
(фр. nature morte, італ. natura morta, букв. 
– мертва природа; гол. stilleven, нім. still-
?ben, англ. still life, букв. – тихе або неру-
хоме життя) – жанр, присвячений зобра-
женню речей, які оточують людину, розмі-
щених, як правило, у реальному побутово-
му середовищі й композиційно організова-
них у єдину групу. Крім неживих предме-
тів (наприклад, предметів домашнього ви-
користання), у натюрморті зображують 
об’єкти живої природи, ізольовані від зви-
чайних зв’язків і тим самим перетворені в 
річ – рибу на столі, квіти в букеті тощо» [8]. 
«Спеціальна організація мотиву (постанов-
ка) – один з основних компонентів образної 
системи жанру натюрморту» [1, с. 36]. 

Мистецтвознавець И. Болотина звертає 
увагу на те, що виникнення передумов 
«появи натюрморту не академічного, а жи-
вого, життєвого, художнику потрібно було 
в натурі побачити мотиви не менш цікаві 
для втілення на полотні, ніж всі мальовничі 
теми. Цьому повинен був передувати три-
валий процес поглиблення, вдосконалення і 
одночасно «спрощення» мистецтва, яке 
мало відмовитися від «високих» академіч-
них сюжетів і звернутися до реального 
життя» [10, с. 7]. 

Декоративний натюрморт є одним із 
найпоширеніших жанрів живопису, який 
має свою історію. Як самостійний жанр у 
мистецтві декоративний натюрморт 
з’явився на рубежі XIX – XX ст. в епоху 
зародження хвилі найрізноманітніших на-
прямків. 

У декоративному натюрморті художни-
ки намагались обмеженими засобами пе-
редати різнобарвність оточуючих його пре-
дметів, прагнули кожному мазку передати 
пульсацію життя, свій настрій, своє бачен-
ня навколишнього світу. Таким чином ху-
дожник впливає на глядача через асоціа-
тивні почуття, уявлення і думки, що вини-
кають при сприйнятті зображеного. Осно-
вна умова створення повноцінного худож-
нього образу в цьому жанрі є поєднання 
колориту, ритму, динаміки композиційного 

центру з тим емоційним настроєм який у 
нього заклав художник. 

Головне завдання декоративного живо-
пису – будити в людині почуття прекрасно-
го, змушувати його замислюватись над 
незвичайною сутністю у звичайних пред-
метах, тобто поглянути під іншим кутом на 
навколишній світ. 

Науковець М. Пічкур наголошує на тому, 
що процес роботи над композицією скла-
дається з низки послідовних етапів: емо-
ційно-образного сприйняття світу – задуму 
– творчих пошуків – добору виражальних 
засобів, технічних прийомів діяльності, що 
сприяє матеріалізації проектного задуму 
[6–7]. 

Основним завданням у декоративному 
натюрморті є стилізація предметів, вияв-
лення особливостей натури, створення об-
разного рішення твору, який полягає у пе-
ретворенні просторової глибини зображен-
ня на умовне площинне, або зі спрощеним 
умовним об’ємом. Стилізація відбувається 
за рахунок спрощення чи ускладнення 
форм і деталей, кольору, за допомогою 
умовних прийомів.  

Під стилізацією мається на увазі 
об’єднання предметів, іноді спостерігається 
повна відмова від передачі обсягу зобра-
жуваних предметів, а для ускладнення фо-
рми зазвичай використовуються елементи 
декоративного орнаменту. Автор має мож-
ливість стилізувати предмет на свій розсуд.  

Науковець О. Я Музика стверджує, що 
«образне і змістовне бачення – одна із най-
важливіших сторін особистості художника. 
Воно є основою зображальної творчості. 
Тому проблема розвитку якостей художньо-
образного мислення і творчої уяви студен-
та у навчанні повинна розглядатись як 
провідна умова фахової підготовки квалі-
фікованого спеціаліста з високим творчим 
потенціалом» [5, c. 52]. 

Крім того необхідне «систематична і по-
стійна включеність у творчість і пошук 
нового при виконанні всіх видів діяльності, 
вимога не дозволяти стандарту і шаблонам 
проявлятися ніде» [11, c. 93]. 

У роботі над декоративним натюрмор-
том можна навчитися володіти засобами 
кольору, ритму об’єднувати різні предмети, 
бачити не тільки окрему річ на ізольовано-
му тлі, а предмети в їх взаємозв’язку.  

Метою самостійної роботи  з декоратив-
ного натюрморту є: 

 ознайомлення із теоретичними осно-
вами законів побудови декоративної ком-
позиції натюрморту; 

 набуття базових знань з технології 
роботи основними матеріалами, задіяними 
у декоративному натюрморті; 
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 формування практичних навичок з 
виконання площинних декоративних ком-
позицій натюрморту; 

 засвоєння основних прийомів ство-
рення декоративного натюрморту; 

 формування й розвиток професійного 
і креативного мислення майбутніх худож-
ників і викладачів образотворчого мистец-
тва; 

 ознайомлення з основами формоут-
ворення; 

 набуття знань з побудови композиції 
орнаменту. 

Під час виконання самостійної роботи з 
декоративного натюрморту студенти по-
винні набути наступні фахові компетент-
ності: базові (організаційні, мистецтвозна-
вчі) та спеціальні (художньо-творчі, техно-
логічні), а саме: 

 здатність грамотно використовувати 
знання з побудови декоративної компози-
ції; 

 здатність володіти професійним тер-
мінологічним апаратом; 

 здатність використовувати знання 
українського мистецтва, історії мистецтва, 
прийомів провідних майстрів та втілювати 
їх у декоративної композиції натюрморту; 

 здатність володіння художніми мате-
ріалами (гуаш, акварель, туш, темпера, 
акрил, білий або тонований папір, олівець 
тощо); 

 здатність застосування виразних об-
разотворчих засобів для створення орна-
ментальних композицій; 

 здатність художньо-образного мис-
лення виявляти орнаментально-ритмічну 
основу академічної постановки натюрмор-
ту, творчо інтерпретувати її, стилізувати, 
працюючи за відносною уявою та обмежу-
ючись в палітрі кольорів. 

Результатами навчання під час самос-
тійної роботи, використовуючи набуті 
уміння і знання з виконання завдання «Де-
коративний натюрморт», студенти можуть:  

 аналізувати декоративні сучасні тво-
ри митців, розкривати особливості їх обра-
зної мови; 

 грамотно визначати базові принципи 
побудови композиції декоративного натю-
рморту в означеному форматі; 

 практично застосовувати теоретичні 
та технологічні засоби побудови композиції 
декоративного натюрморту; 

 виконувати індивідуальну, зокрема 
курсову, роботу, вирішуючи художньо-
образні задачі з використанням технологій 
декоративного живопису; 

 виконувати образну мову орнамента-
льних композицій і визначати засоби вира-

зності (лінія, колір, тон, композиція) у де-
коративному натюрморті; 

 орієнтуватися в основних стилях і 
напрямках декоративного мистецтва ор-
наменту; 

 використовувати набуті знання і 
вміння в практичній діяльності художника 
і вчителя образотворчого та повсякденному 
житті. 

Набуті компетентності повинні бути ви-
користані в подальшому при вивченні та 
опануванні наступних дисциплін: декора-
тивний живопис, декоративно-прикладне 
мистецтво (батик, паперова пластика, ви-
тинанка, монументальне мистецтво). 

Основними формами організації навча-
льного процесу є консультації педагога, а 
також самостійна робота з аналогами, лі-
тературою, репродукціями, відвідування 
музеїв, виставкових зал, фахових виставок 
тощо, що сприяє розвитку образного мис-
лення та творчих здібностей майбутніх ху-
дожників. Набуті знання з декоративного 
живопису закріплюються у процесі вико-
нання практичних робіт. Самостійне за-
вдання «Декоративний натюрморт» є час-
тиною завдань з дисципліни «Академічний 
живопис» та завершується диференційним 
заліком або екзаменом у другому та тре-
тьому семестрах. 

Висновок. Таким чином, у навчальному 
процесі виконання самостійного завдання 
«Декоративний натюрморт» важливою 
складовою є оволодіння певними знаннями 
та навиками. У процесі зображення деко-
ративних натюрмортів формуються знання 
про стилізацію, кольорові співвідношення, 
умовну перспективу або її відсутність, осо-
бливості передачі орнаментики тощо, 
вміння творчо та художньо-образно мисли-
ти. 

Опанування студентами цим жанром 
можливе за умови вивчення його теорети-
чних основ та осмисленого використання 
на практиці. 

Створення декоративного натюрморту 
на основі академічної постановці допома-
гає студентові творчо переходити від нату-
ри до вирішення стилізованої композиції 
та втілення її в різних матеріалах. 

Призначення і зміст декоративного тво-
ру вимагають вибору таких матеріально-
технічних засобів, за допомогою яких мо-
жна найбільш повно виразити ідейно-
творчий задум художника. Декоративний 
натюрморт допомагає глядачеві побачити 
красу світу, укладену в самих повсякден-
них речах, виховує увагу до навколишньо-
го світу, прагнення осягнути його сенс.  

Виконання студентом завдання з деко-
ративного натюрморту під час самостійної 
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роботи впливає на його художньо-образне 
мислення, творчу уяву та відбувається на-
буття фахових компетентностей які ста-
нуть до потреби майбутнім художникам і 
педагогам з образотворчого та декоратив-
ного мистецтва в їх подальшої фахової дія-
льності. 

Перспектива подальших досліджень 
полягає в комплексному вивченні набуття 
фахових компетентностей під час вико-
нання самостійного завдання з декоратив-
ного живопису, зокрема натурних поста-
новок з людиною та пейзажних компози-
цій. 
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DEVELOPMENT OF STUDENTS 'PROFESSIONAL COMPETENCE IN CONDITIONS OF INDIVIDUAL 
WORK FROM DECORATIVE LIFE 

Summary. Introduction. The article deals with the 

important problem of acquiring professional competencies 
in the performance of students’ individual work on deco-
rative still life, which influence the artistic and figurative 
thinking, creative imagination artists and educator sin the 
fine arts. 

Purpose. The study of the acquisition of professional 
competences during the students’ individual work on 
decorative still life, as a necessary component of the edu-
cational process in the preparation of future artists and 
teachers of fine arts in institutions of artistic education of 

various subordination paid little attention. That is why the 

purpose of the article is to reveal the identified problem. 
Methods. Methods of organization and implementation 

of educational, cognitive and creative activities are divid-
ed into  by source of information: 

– verbal: lecture on the use of computer information 
technology, explanation, story, conversation; 

– visual: observation, illustration, demonstration; 
– practical: exercises, outlines, sketches, drawings, 

etudes. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673319
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673319
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ppsv_2014_10%283%29__18
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ppsv_2014_10%283%29__18
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Results. On the basis of there search it is revealed 
that in the course of performing the individual task «Deco-
rative still life» knowledge of stylization, color relation-
ships, conditional perspective or its absence, features of 
the transmission of ornaments, etc., the ability to think 
creatively and artistically and figuratively reason. 

Originality. On the basis of the analys is of the works 
of scientists the problem of development of artistic and 
figurative thinking and creative imagination of the future 
artist and teacher of fine arts has been revealed. The 
professional competences of students in the process of 
individual work on decorative still life are characterized. 

Conclusion. Performing a student’s task of decorative 
still life during his individual work in fluencies his artistic 
thinking, creative imagination and acquires professional 
competencies that will be necessary for future artists and 
educators in fine and decorative art in their further pro-
fessional activity. 

Keywords: decorative still life; stylization; creative 
imagination; artistic and figurative thinking; professional 
competences; fine and decorative art. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЖИВОПИС» 

На підставі аналізу науково-педагогічних 
джерел, вивченні особливостей професійної під-
готовки майбутніх фахівців спеціальності «023 
Образотворче мистецтво, декоративне мисте-
цтво, реставрація» у статті було визначено та 
обґрунтовано педагогічні умови підвищення 
ефективності процесу підготовки майбутніх 
фахівців образотворчого мистецтва під час 
вивчення навчальної дисципліни «Живопис». 

В ході роботи були використані наступні до-
слідницькі методи: спостереження за навчаль-
но-виховним процесом, вивчення документації й 
художньо-педагогічного досвіду для з’ясування 
творчо-розвивального значення занять із обра-
зотворчого мистецтва; колективно-
аналітичного перегляду й оцінювання якості 
студентських творчих робіт для кількісного 
розподілу за рівнями сформованості професій-
ної майстерності майбутніх фахівців з образо-
творчого мистецтва. 

Теоретичний аналіз обраної проблеми та 
використання розробленої й апробованої про-
грами дисципліни «Живопис» у підготовці май-
бутніх фахівців образотворчого мистецтва 
виступили не тільки важливою складовою спе-
ціальної художньої підготовки, яка спрямована 
на закріплення методичних знань та вдоскона-
лення практичних художніх умінь і навичок, 
необхідних для майбутньої професійної мисте-
цької діяльності, а й засобом творчого розвитку 
й самореалізації, формування в нього професій-
ної майстерності. Визначено обґрунтування 

педагогічних умов оптимізації процесу підго-
товки майбутніх фахівців образотворчого мис-
тецтва в умовах університетської освіти, що 
відповідатиме вимогам сучасної професійно-
педагогічної освіти. 

У статті визначено педагогічні умови опти-
мізації процесу підготовки майбутніх фахівців 
образотворчого мистецтва під час вивчення 
дисципліни «Живопис», яка виступає не лише 
важливою складовою спеціальної художньої 
підготовки фахівців, що спрямована на закріп-
лення методичних знань та вдосконалення 
практичних художніх умінь і навичок, необхід-
них для майбутньої професійної творчої діяль-
ності, а й засобом творчого розвитку та само-
реалізації майбутнього фахівця образотворчого 
мистецтва. За цих умов формування названих 
індивідуальних особливостей є істотним чин-
ником розвитку професійної майстерності 
дизайнерів інтер’єру, передумовою їхньої май-
бутньої творчої діяльності. 

Ключові слова: живопис; образотворче ми-
стецтво; підготовка; майбутні фахівці; педаго-
гічні умови; студент; університетська освіта. 

 

Постановка проблеми. Проблема під-
готовки студентів за спеціальністю 023 
Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація є надзвичайно 
важливою у теорії і практиці сучасної під-
готовки. У нашій статі ми спираємось на 
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