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П
остановка  проблеми.  Сьогодні,  під
час  чергового еволюційного стрибку
у технологічному розвитку інформаційної

сфери та у графічному уявленні інформації неможливо
уявити будь-яку систему чи програму без належного
графічного  інтерфейсу.  Також  все  щільніше  у
побут входять технології віртуальної реальності,
тривимірного  друку  та  сканування,  існування
яких  і  взагалі  не  можливе  без  належного
візуального  представлення  та  супроводу.  Тому
затребуваною  на  ринку  праці  стає  якість

професіоналів  з  високим  рівнем  графічної
підготовки.  Зважаючи  на  це, приділення уваги
графічній  освіті  майбутніх  бакалаврів  з
комп’ютерних  наук та  запровадження  графічної
підготовки  у  процес  професійної  освіти  стає
пріоритетним напрямком. Таким  чином  постає
проблема  змісту  професійної  графічної  освіти
майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
На сучасному етапі розвитку педагогічної думки
багато  закордонних  та  українських  учених
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The  article  is  devoted  to  the  theoretical  analysis of  the  value  of graphic  competence.  The basic  scientific
positions concerning the formation of graphic competence as an important component of the professional formation
of  specialists  in  the  system of  higher  education  of  Ukraine are  considered. The  analysis  of  modern  approaches,
highlighted  in  the  native  and  foreign  sources,  concerning  the  definition  of  the  essence  of  the  concept  “graphic
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досліджували різні аспекти графічної підготовки
студентів: Л. Халім  (L. Halim) [15], А. Діспанд
(A.  Despande) [14],  О. Джеджула [3],
О. Конопля [7], М. Ожга [9], Л. Шкіца [13] та ін.
Окремі  аспекти  удосконалення  методики
викладання графічних  дисциплін  висвітлені  у
працях  Н. Бондар [1],  О. Джеджули [3],
Г. Райковської [10] й інших науковців.

Метою  статті  є   дослідження  поняття
“графічна  компетентність”  у  закордонній  та
вітчизняній науковій літературі.

Виклад основного матеріалу. Нова парадигма
вищої  освіти,  що  зумовлена  структурною
перебудовою  економіки Української  держави,  її
інтеграція  до  європейського  співтовариства,
впровадження  новітніх  технічних  засобів
призвело до того, що сучасна освіта повинна бути
спрямована на формування соціально  значущих
компетентностей,  які  відповідають  змісту  та
динаміці  соціально-економічних  зрушень,  що
спричинені  глобалізацією  усіх  суспільних
процесів.  Формування  фахівця,  як  творчої
особистості,  здатного  до  саморозвитку,
самоосвіти,  інноваційної  діяльності  –  одне  з
основних завдань вищої освіти.

За  цих  умов  основними  характеристиками
майбутнього бакалавра комп’ютерних наук має
стати  не  лише  професіоналізм,  а  й
компетентність, самоорганізація та креативність.
Інтерес  роботодавця  на  ринку  праці  нині
представляє спеціаліст  технічного профілю, що
володіє  професійними  компетентностями,  які
відповідають  рівню  розвитку  сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.

Здійснений  нами  огляд  запитів  ринку праці
свідчить про те, що роботодавці пред’являють ряд
вимог  до  рівня  підготовки  молодих
спеціалістів [12, 74 – 76], чим стимулюють суттєве
оновлення змісту сучасної підготовки майбутніх
бакалаврів  з  комп’ютерних  наук.  Роботодавці
вимагають  від  випускників  вищих  навчальних
закладів,  майбутніх  бакалаврів  комп’ютерних
наук, адаптованості та гнучкості щодо зміни видів
та способів професійної діяльності з урахуванням
сучасного  стану  та  перспектив  розвитку
виробництва. Так сучасні тенденції ринку праці
України  зумовлюють  зростання  затребуваності
фахівців  з  прогресивним  рівнем  професійної
підготовки, що базується на знанні комп’ютерного
інструментарію  для  роботи  з  комп’ютерною
графікою  та  базовим  знанням  комп’ютерного
дизайну.

Від професіонала у галузі комп’ютерних наук
нині  вимагається  вміння  швидко  проектувати
якісний та ергономічний  графічний  інтерфейс

програмного продукту чи інформаційної системи,
моделювати  та  проектувати  тривимірну  чи
анімаційну  графіку,  мати  творчий  підхід  до
презентації  власного програмного продукту для
досягнення  гармонії  змісту  та  форми,  що  за
сукупності  передбачає  високий  рівень
сформованої  графічної  компетентності.  Це
ставить перед науковцями й освітянами завдання
зробити  професійне  навчання  майбутніх
бакалаврів  з  комп’ютерних  наук  гнучким,
адаптованим  до  потреб  роботодавців  щодо
формування графічної компетентності. В. Моркун,
З.  Бакум  наголошують,  що  одним  із  напрямів
професійної  підготовки  інженера  є
фундаментальна  підготовка,  основне  завдання
якої  полягає  у  формуванні  проектно-
конструкторської компетентності та всебічному
розвитку студента як  особистості,  який прагне
подальшого  збагачення  та  зростання  свого
освітнього потенціалу [8, 111].

Отже, у сучасній системі освіти майбутнього
бакалавра  з  комп’ютерних  наук  графічна
компетентність повинна розглядатись як необхідна
умова  готовності  фахівця  до  професійної
діяльності. Розглянемо детальніше сутність понять
графічної компетентності, що наведені у наукових
працях вітчизняних та закордонних науковців.

Графічна  компетентність  за  визначенням
П. Буянова  є  однією  з  важливих  властивостей
особистості та рівень усвідомленого використання
графічних знань, умінь і навичок, що спираються
на  знання  функціональних  і  конструктивних
особливостей технічних об’єктів, досвід графічної
професійно-орієнтованої  діяльності,  вільну
орієнтацію в середовищі графічних інформаційних
технологій [2, 174].

Графічна компетентність розглядається у роботі
О.  Коваленко  як  предметно-спеціалізована,  з
акцентом на компетенції  в галузі комп’ютерних
технологій. Науковець стверджує,  що  графічна
компетентність відображає інтеграційні тенденції
сучасного розвитку освіти, та наголошує на тому,
що  зміст  графічної компетентності  не має бути
статичним,  а  повинен  систематично
коригуватися,  відображати  рівень  розвитку
техніки  і  технології.  Графічна  компетентність
повинна  вказувати  загальні  вимоги  для
підготовки  фахівця,  а  її  формування  має  ряд
особливостей  та  ґрунтується  на  взаємодії
теоретичних  знань  і  практичних  умінь,
спираючись  на  досвід.  Від  так  компетентним
фахівцем можливо стати лише через практичну
діяльність [5, 128].

Розглядаючи  графічну  компетентність,
Ю. Козак  визначає  її  як  сукупність  базових
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графічних  знань  та  умінь,  а  також  емоційної
інтелігентності,  помножених  на креативність у
сукупності з самовдосконаленням (розвитком) [6, 161].

Значна  кількість  науково-педагогічних
досліджень була  присвячена розгляду проблеми
формування графічної компетентності мистецьких
спеціальностей, проте невелика їх кількість робіт
–  вивченню  проблеми  формування  графічної
компетентності  інженерних  спеціальностей  та
спеціальностей  педагогічного  спрямування,  і
зовсім  незначна  кількість  досліджень  була
спрямована на вивчення проблеми  формування
графічної  компетентності  у  студентів
спеціальностей, що пов’язані з  інформаційними
технологіями.  Отже,  проблема  формування
графічної компетентності в процесі професійної
підготовки майбутнього бакалавра з комп’ютерних
наук  та  безпосередньо  процес  навчання
комп’ютерної  графіки  та  дизайну бакалаврів  з
комп’ютерних  наук  спеціально  не
досліджувались,  тому  потребує  ґрунтовного
наукового пошуку.

Серед  основних  результатів  графічної
підготовки  Н. Дорошенко  виокремлює
формування  і  розвиток  у  молодої  людини
“графічного”  та  безпосередньо  творчого
мислення,  що  інтегрує  в  собі  окремі  аспекти
просторового,  образного,  візуального,
проектувального  та  зокрема  алгоритмічного
мислення,  здатність до абстрагування,  аналізу  і
синтезу деякої просторової форми [4].

Проаналізований науковий досвід цих авторів
дозволив нам виявити такі психічні процеси, що
виступають  як  важливі  функціональні  і
операційні механізми графічної діяльності: зорове
сприйняття  (розмірів,  протяжних властивостей
предметів,  відстаней  між предметами);  окомір
(лінійний,  об’ємний,  кутовий,  просторовий,
динамічний, на малі відстані); уявлення (зорове,
просторове,  фігур  і  форм);  уяву  (просторове);
мислення (наочно-образне, логічне, абстрактно-
логічне,  оперативне,  технічне,  комбінаторні
здатності);  пам’ять  зорова  (короткочасна,
довготривала, оперативна). Ми підтримуємо тезу
про те, що “процес формування графічних понять
має  відбуватися  в  результаті  системного
поєднання перцептивної, абстрактно-логічної та
чуттєво-практичної діяльності” [4].

Подані  вище  дефініції  і  методологічні
напрацювання  дослідників педагогічної  освіти
вплинули  на  загальне  розуміння  графічної
компетентності,  розглянувши  які даємо  власне
визначення поняття  графічної  компетентності
майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук [11], як
інтеґративної  властивості,  що  включає  вміння

здійснювати якісну організацію та проектування
програмних засобів, професійно використовувати
сучасні комп’ютерні  графічні технології під час
проектування  інтерфейсу  розроблюваного
програмного  засобу,  знаходити  оптимальні
технології  досягнення  кращого  результату  з
урахуванням  ергономічних  вимог  кінцевої
аудиторії,  тобто  користувачів  засобу  чи
споживачів продукту.

Проблема критичної залежності суспільства від
якісної візуальної подачі програмного продукту в
умовах  відносної  необізнаності  програмної
інженерії  у  базових  естетично-художніх
принципах робить питання формування графічної
компетентності  ще  більш  важливим  для
підготовки  для  майбутніх  бакалаврів
комп’ютерних  наук.  Відповідно  фахівцям  з
комп’ютерних  наук  необхідно  приходити  на
робоче  місце  підготованими  як  до  вирішення
завдань  з  програмування,  так  і до необхідності
презентувати  власний  продукт  за  допомогою
якісного  та  професійно  опрацьованого  його
оформлення.

Відтак  графічна  компетентність,  на  нашу
думку,  є  невід’ємною  складовою  професійної
підготовки майбутніх  бакалаврів комп’ютерних
наук  у  вищих  навчальних  закладах.  Хоча  і  не
передбачається,  що  майбутній  бакалавр  з
комп’ютерних  наук  володіє  повним  спектром
знань  в  усіх  аспектах  художньо-мистецької
діяльності, загальне розуміння їх застосування та
осмислення  базових  концепцій,  таких,  як
наприклад, композиція, є абсолютно необхідною
умовою  професіоналізму,  адже  проектування
інтерфейсу  розробленого  програмного
забезпечення  є важливою складовою проектної
діяльності  та  відіграє  важливу  роль  під  час
розробки  програмного  забезпечення.  Цю
підготовку  можливо  здійснювати  у  рамках
вивчення  такого  циклу  дисциплін,  як
“Комп’ютерна  графіка”  та  “Основи
комп’ютерного  дизайну”  з  метою  формування
графічної компетентності, розвитку професійної
майстерності,  творче  зростання та естетичного
виховання особистості програміста.

Висновки  і  перспективи  подальших
досліджень.  У  результаті  проведеного
дослідження  та  аналізу  поставленої  проблеми
можемо  зробити  висновок,  що  графічна
компетентність, хоча і є притаманною будь-якій
особистості,  проте  не  розвивається  та  не
вдосконалюється самостійно,  тому  її необхідно
формувати та розвивати з урахуванням специфіки
професійної діяльності майбутнього бакалавра з
комп’ютерних наук.
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Актуальними  напрямами  подальшого
наукового пошуку вважаємо виявлення сучасних
педагогічних засад з метою формування графічної
компетентності  майбутніх  бакалаврів
комп’ютерних  наук нової  генерації,  здатних  до
ефективної  професійної  діяльності,  що  є
важливою  складовою  їхнього  подальшого
професійного зростання.
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