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найчастіше це не потрібно, сам виріб є носієм  необхідної інформації. Наприклад, більшість 

парфумерних і косметичних компаній названі власною назвою (Dior, Chanel і т.д.) а вже серії 

продукції, що випускається даною маркою, більш «говорить» назва, щоб покупець мав дані 

виробів, міг з численних коробочок і флакончиків, вибрати потрібний товар , так як часто, форма 

упаковки не є настільки інформативною. 

У висновку треба доповнити що дизайн – багатогранна структура. Як індивідуальна і 

неповторна кожна окрема особистість, так і індивідуальний дизайн. Адже без соціального 

контексту дизайн представляв би собою всього лише декоративне мистецтво, набір креслень. 

Висока соціальна значимість продуктів дизайну і дизайну в цілому, обумовлює значення, яке він 

набуває в сучасному світі. Немає людей байдужих до того, що їх оточує і предметне середовище 

стає якісною характеристикою рівню життя.  Необхідно відзначити, що дизайн проникає в усі 

сфери нашого життя, важко в такому випадку переоцінити його вплив на побут сучасної людини. 

Визначення дизайнера як носія змін накладає на нього велику відповідальність, підвищує 

соціальну значимість його праці. 

Велике значення в сучасному дизайні набувають ідеї співпраці споживача і дизайнера, для 

найбільш ефективного кінцевого результату спільної діяльності. Дизайн і його соціальна складова 

нероздільні, так як дизайн покликаний до гармонізації середовища навколо людини, привнесення 

в неї комфорту і індивідуальності. 
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Зміст професійної діяльності та навчання ускладнюються з кожним роком. На сьогодні межі 

його функцій розширюються за рахунок необхідності здійснення графічної підготовки, а також 

навчання студентів застосуванню комп‘ютерних технологій у різних сферах виробництва. Крім 

того, впровадження проектно-технологічного підходу до навчання потребує суттєвого оновлення 

змісту сучасного навчання. Продиктований вимогами сьогодення, сучасний навчально-

пізнавальний процес уже не може існувати без використання новітніх засобів навчання, які 

вносять суттєві зміни в його зміст, форми та методи.  

Зважаючи на розвиток сучасних мистецьких технологій у національному та світовому 

контекстах, що зумовлює і спричиняє певні зміни в галузі освіти, сучасні тенденції розвитку 

національної освіти потребують теоретичного осмислення і практичного оновлення змісту 

трудової підготовки [10]. Комп‘ютерні мистецькі технології привертають увагу все більшої 

кількості спеціалістів із різних галузей знань – програмістів, проектувальників засобів візуалізації 

та програмних інтерфейсів, інженерів, фізиків, математиків тощо. Нині поліграфічні процеси 

виготовлення друкованої продукції, проектування фірмового стилю, моделювання виробів, а 

також рекламна індустрія, анімаційна графіка, Web-дизайн, 3D-моделювання та розвиток 

―віртуальної реальності‖ вимагають професійної підготовки кваліфікованих спеціалістів не лише у 

галузі мистецтва, а й у галузі комп‘ютерних наук. Це передбачає засвоєння майбутніми фахівцями 

з ІТ значного багажу графічних знань та розвиток умінь здійснення цифрового синтезу, 

проектування, моделювання, розробки алгоритмів та практичних застосувань для обробки 

візуального контенту. Комп‘ютерна графіка є перспективною галуззю науки, бо найбільшу 

кількість інформації людина отримує саме за допомогою зору. Сучасний розвиток науки і техніки 

висуває складні вимоги до майбутніх IT-спеціалістів, яким має бути притаманний широкий 

політехнічний світогляд, професійна гнучкість та швидка адаптованість до змін у інформаційних 

технологіях, зорієнтованість на творчу діяльність та постійну самоосвіту й самореалізацію. Від 
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професіонала у галузі комп‘ютерних наук нині вимагається вміння швидко проектувати графічний 

інтерактивний інтерфейс програмного продукту чи інформаційної системи, що передбачає 

високий рівень сформованої графічної компетентності.  

Аналіз досліджень і наукових праць, присвячених проблемі формування графічної 

компетентності, був здійснений в період останнього десятиліття і виявив окремі аспекти 

удосконалення методики викладання графічних дисциплін, що були  висвітлені у працях Н. 

Бондар [1], А. Гедзика [2], І. Голіяд [6], О. Джеджули [7], Г. Райковської [13], В. Сидоренка [14], 

Н. Щетини [15] й інших науковців. Дослідженням проблем навчально-технічного й 

інформаційного забезпечення графічної підготовки займалися О. Глазунова [3], Н. Голівер [5], М. 

Юсупова [16] та ін. В Україні проблемам формування графічних знань і умінь студентів вищих 

навчальних закладів освіти присвячено наукові праці вчених-педагогів. Концептуально, змістовно 

й технологічно аспекти удосконалення процесу формування графічних знань, умінь і навичок 

дослідила Джеджула О. М. [8]. Розглядаючи модель графічної діяльності майбутнього інженера, 

дослідник акцентує увагу на тому, що на ефективність сприйняття графічних форм впливають 

обсяг власного досвіду студента, особливості самого об‘єкта та форми його зображення.  

Варте особливої уваги дослідження Кільдерова Д.Е. [9], яке присвячено методичним 

прийомам навчання учнів уявним просторовим перетворенням, які спрямовані на підвищення 

рівня просторового мислення учнів із залученням сучасних інформаційних технологій. У ньому 

цілісно проаналізовано закономірності протікання мисленнєвих процесів у ході здійснення уявних 

просторових перетворень під час розв‘язання графічних задач. Показано, що виконання графічних 

задач спонукає учнів до активної мисленнєвої діяльності і це, перш за все, пов‘язане з виконанням 

певних розумових дій, що спрямовані на створення уявних просторових образів, перекодування 

вхідних і вихідних даних і відображення їх просторових властивостей, сприяє розвитку 

просторових уявлень, образного та образно-логічного мислення.  

Ю. Дорошенко та В. Потієнко [12] стверджують, що графічна культура є віддзеркаленням 

особистих досягнень людини в області засвоєння графічних методів, засобів і технологій 

перетворення і застосування інформації у процесі навчальної, виробничої та творчої діяльності. У 

цих працях з‘ясовано основи осмислення проблем графічної підготовки за рівнями, 

мотиваційними характеристиками, методами, прийомами та організаційними формами активізації 

навчально-пізнавальної діяльності.  

На сьогоднішній день підготовка майбутніх фахівців у сфері професійної діяльності ІТ-

фахівця здійснюється з використанням графічних програмних продуктів, які дозволяють 

створювати плоскі (2D) та об‘ємні (3D) зображення. Існує багато технічної літератури, 

присвяченої як двовимірній, так і тривимірній графіці. Різні автори дають свої визначення, але, 

узагальнюючи, можна сказати, що комп‘ютерна графіка – це галузь інформатики, яка охоплює всі 

сторони формування зображень за допомоги комп‘ютера [4; 7; 11]. З‘явилася вона в 1950-х роках і 

дозволяла на той час виводити лише кілька десятків відтінків на екрані. В наші дні засоби 

комп‘ютерної графіки дозволяють створювати реалістичні зображення, що не поступаються 

фотознімкам. Створено апаратне і програмне забезпечення для отримання зображень різного виду 

та призначення від простих креслень до складних реалістичних об‘єктів [7, стор. 96]. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що значна маса досліджень була присвячена 

розгляду проблеми формування графічної компетентності мистецьких спеціальностей, невелика 

кількість робіт – вивченню проблеми формування графічної компетентності інженерних 

спеціальностей та спеціальностей педагогічного спрямування, і незначна кількість досліджень 

була спрямована на вивчення проблеми формування графічної компетентності у студентів ІКТ-

спеціальностей. Незважаючи на значну кількість досліджень з теорії та методики професійної 

освіти, проблема формування графічної компетентності в процесі професійної підготовки 
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майбутнього бакалавра з комп‘ютерних наук та безпосередньо процес навчання комп‘ютерної 

графіки та дизайну IT-спеціалістів спеціально не досліджувались, тому потребує ґрунтовного 

наукового пошуку. Відтак робимо висновок, що, враховуючи соціальну значущість якісної 

професійної підготовки майбутніх IT-спеціалістів, є об‘єктивна потреба в розробці науково 

обґрунтованих підходів до формування графічної компетентності майбутніх фахівців, а також 

недостатню кількість завершених досліджень, в яких комплексно розглядається проблема 

підготовки майбутніх ІТ-спеціалістів до здійснення професійної діяльності в індустрії 

комп‘ютерної графіки та дизайну, подальші дослідження є перспективними. 
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