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Анотація 

Сучасна молодь кидає багато викликів до традиційної системи освіти.  Студент-

митець це тонка психічна натура як гостро реагує на трансформації в свідомості 

українського суспільства. Як змоделювати навчальну систему таким чином, щоб 

передбачити всі виклики. Стрімкий розвиток техніки, внутрішньо економічні виклики 

та зовнішня політична агресія – все впливає на трансформацію студента. Звісно, 

важливо плекати найкраще у молоді. Але чи можемо передбачити, що для них є буде 

найважливішим?  

 

Annotation 

Modern youth throws many challenges to the traditional education system. Student-artist 

is a subtle psychological nature as sensitive to the transformation in the minds of the 

Ukrainian society. How making a model educational system so as to provide all calls? The 

rapid development of technology, internal and external economic challenges political 

aggression - all affect the transformation of the student. Of course, it is important to nurture 

the best young people. But can provide that for them is to be the most important? 
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Вступ  

 

В Україні вже 25 років минуло з часу розпаду Радянського Союзу. Зараз, у час 

безперервної військової агресії, особливої актуальності набуває реформування у всіх 

галузях, а особливо освіти. І мистецтво, як форма людської свідомості, що відображає 

реальність в конкретно-чуттєвих образах, тонко реагує на зміни естетичних ідеалів та 

трансформації в суспільстві.  

Якщо в Україні ще 50-30 років ідеологічне спрямування освітянської сфери було 

цілком зрозумілим та ідеологічним, і звісно, що воно не сприяло розвитку національної 

свідомості, а швидше було під чітким колоніальним впливом зі всіма витоками з цього.  
 

1. Огляд літератури по темі дослідження 

 

Як спрогнозувати розвиток педагогічної сфери? Традиційна мистецька освіта, які за 

і проти? Які місця для навчання будуть обирати собі майбутні покоління (державні 

ВУЗи чи приватні заклади, чи інтернет-курси)? Чи варто ходити на пари? Як це нас 

трансформує? Роздуми про це можна зустріти на сторінках багатьох видань [2; 3; 4; 7].  

http://www.korydor.in.ua/author/irynakostyshyna
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Питання «Чого потрібно навчати студентів?», були і найбільш вагомими на форумі 

сесії Всесвітнього економічного форуму в Давосі у січні 2016. У статті «Майбутнє 

освіти: уроки невизначеності» модератор, журналіст і ведуча швейцарського 

телебачення SRF Сюзан Вилле розпочинає зі слів Альберта Ейнштейна: «Освіта – все, 

що залишається після того, як забувається все вивчене в школі». Учасниками дискусії 

були Йоханн Шнайдер-Амманн – президент Швейцарії; Анжела Хоббс – професор 

філософії Шеффілдського університету; Джиммі Вейлз – один з творців Вікіпедії, 

засновник і почесний голова опікунської ради Фонду Вікімедіа; Гордон Браун – екс-

прем'єр-міністр Великобританії та Алан Дехейз – виконавчий директор, Adecco Group 

[1].  

Із кращих публікацій рекомендуємо ознайомитись зі статтею Світлани Хутки, яка 

викладає у Оксфорді. Вона пише: «у мене взагалі не стояло питання як мотивувати 

студентів учитись. Але дуже важливо мати максимально привабливий і варіативний 

курс, з якого вони зможуть отримати унікальну інформацію. І тоді навіть якщо до вас 

записався один студент – курс відбудеться. Далі є десь 2-3 тижні, коли учасники 

визначаються, чи вони лишаються на курсі, чи йдуть з нього. Читають багато. І 

обмеження в сторінках, в принципі, офіційного немає. Кожний викладач сам вирішує, 

що робитиме: 1-2 роботи і трохи читання, чи купа текстів і ще групова робота...» [9]. 

 

2. Виклики технологій 

 

Багато старших педагогів у мистецькій освіті бояться впливу інформаційних 

технологій. Бо їх стрімкий розвиток лякає і наштовхує на думки, що студент не захоче 

традиційної освіти. Щоб розвіяти деякі побоювання, розглянемо. що прогнозували для 

майбутнього 80-50 років тому. У 1949 році журнал Popular Mechanics робив 

передбачення для майбутнього і стверджував, що комп’ютерна потужність подвоїться 

або ж потроїться, там йшлось про калькулятор важив тоді вже 30 тон і має 18 тисяч 

ламп, то в майбутньому передбачалось, що вони будуть важити 1,5 тони і матимуть 

лише тисячу електронних ламп [5, C. 38].  

Проте, як дослідив японський фізик-футуролог Мічіо Кайку, історія розвивалась 

іншими темпами. Якщо у 1950-ті в Америці перші лампові машини були гігантськими 

конструкціями з сталі і котушок дротів, що займали по декілька кімнат, і були 

привілеєм військових. То у 1960-х вже винайшли транзистори і стаціонарні комп’ютери 

поступово вийшли на комерційний ринок. У 1970-х інтегральні мікросхеми з сотнями 

транзисторів створили міні комп’ютер розміром з письмовий стіл. А у 1980-х винайшли 

чіпи, що вміщують мільйони транзисторів і зробили можливим персональні 

комп’ютери вже розміром з портфель. У 1990-х інтернет зв’язав сотні мільйонів 

комп’ютерів у глобальну мережу. 2000-ні несуть нам поширення чіпів з комп’ютерів по 

загальному середовищу [5, C. 39]. 

Сьогодні, чіпи вже оточують нас всередині багатьох звичних предметів: 

телевізорів, цифрових антен, фотоапаратів, камерах, у побутовій техніці: плитах, 

пралках, мікрохвильовках, пароварках, у годинниках, телефонах, програвачах, 

тискомірах, дитячих іграх, автомобілях і т.д. Вони зараз ще часто незалежні один від 

одного але вже можуть бути підключені загальну в систему, якою ви можете керувати й 

дистанційно.   

Згідно закону Мура (емпіричне правило), що керує комп’ютерною індустрією 

понад 50 років, комп’ютерна потужність подвоюється кожні вісімнадцять місяців [5, С. 

37]. Цей закон сформульований 1965 року Гордом Муром одним із засновників Intel 

Corporation, допоміг його власникам зробити і значний фінансовий прорив через 

економічний прогноз.  
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За цим простим законом всі наші приватні гаджети старіють у два рази кожні 18 

місяців. Що вже казати про надзвичайно дорогу оргтехніку та перші комп’ютери на які 

були закуплені за бюджетні кошти для вищих навчальних закладів. Та чомусь, 

матеріально-відповідальні особи ВУЗів ніяк не можуть зрозуміти, що ці казково дорогі 

у кінці 1990-х років комп’ютери, що подекуди збереглись у аудиторіях, вже зовсім не є 

предметом захоплення та зацікавлення нових абітурієнтів, а швидше викликають 

розчарування та сум. 

 

3. Вплив політичних трансформацій на освіту 

 

В українському суспільстві за останні 25 років відбулося багато трансформацій. 

Спочатку ейфорія від незалежності власної державності та не цілком розуміння, що з 

цим робити і які наслідки можуть бути. Але звички у більшості залишились ті ж самі. 

Потім раптове зубожіння всього населення – знищення всіх банківських заощаджень, 

знищення державних замовлень, що були у всесоюзних масштабах. Грошові реформи, 

впровадження власної валюти, її обезцінення. Всі ці катаклізми наклали ревні відтиски 

на сучасних громадян України. Бо по при всі негаразди для своїх нащадків батьки 

завжди хочуть найкращого. І після появи четвертого президента та спроби розігнати 

студентський протест на Майдані незалежності в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року 

ніхто і спрогнозувати собі не міг який жорсткий спротив це може викликати у 

громадянському суспільстві. Варто сказати іноземним колегам, що подібні студентські 

мітинги – це було явище типове для українського суспільства, студенти були не 

задоволені ні з першого президента, ні з другого – на початках їх керування при посаді. 

Але такої лавини громадян, які стануть на бік молоді ніхто не уявляв. Всі старші, хто 

їхали зі всіх кутків просто в мить сказали: «Та то могла бути моя дитина!», а молодь-

студенти неначе об’єднались у військову зграю… Як події розвивались далі є добре 

відомо. 

То у чому полягає трансформація, що змінилось у сучасному студентові? По-

перше, сучасний студент не має страху, він не боїться. Його не відрахують із Академії 

за його погляди, переконання, самовираження. По-друге, молодь чітко засвоїла 

економічні уроки: що не можна здобути знаннями – то це можна грошима. А це у свою 

чергу відкидає будь які авторитети, що також не завжди корисно на освітянському полі.  

 

4. Чого чекати від майбутнього?  

 

У середині ХХ ст. футурологи зробили багато передбачень, та про дистанційну 

освіту зокрема. Футурологи передбачали, що коли глобальна мережа поглине весь світ, 

то система вищої освіти себе вичерпає, бо для чого ходити навчатись, якщо можна 

слухати лекції через інтернет. Через «кібер-студентів» більшість університетів мали б 

закритись, проте сталось протилежне – університети і далі приймають рекордне число 

студентів [5, С. 30-31]. 

Але сучасні технології ставлять системі освіти нові виклики. Так, у 2010 році у 

військових Америки вже існують окуляри, що виводять на лінзу екран з інтернет 

підключенням [5, С. 42]. Це означає, що вже в недалекому майбутньому вимагати від 

студента лише накопичення знань буде марно, бо він легко черпатиме безмежний об’єм 

в он-лайн режимі. І тому, як вважає професор теоретичної фізики Нью-Йоркського 

університету Мічіо Кайку, «освітянам доведеться робити акцент передусім на вмінні 

думати й аргументувати» [5, С. 43].  
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Скажу відверто, із власного досвіду, не завжди вдається зрозуміти, що робить 

студент на лекції: конспектує на телефоні (планшеті) чи бавиться. Лише традиційно 

контрольне питання: «Що я зараз сказала? Чи можеш повторити?» Допомагає 

насправді, і дає відповідь на просте питання: «Що робить студент?» – зосереджено 

конспектує чи зосереджено грає. 

В Україні пишаються своїми світовими досягненнями. І це прекрасно, що від 

давніх часів і до сьогодні наші співвітчизники йдуть в ногу із часом, а іноді навіть 

випереджають його. Найскладніший виклик з яким приходиться щоденно боротися, це 

пост-радянська, постколоніальна система – впроваджена не лише на законодавчому 

рівні, а на рівні менталітету. Як зазначає Тамара Гундорова у своїй книзі «Транзитна 

культура. Симптоми постколоніальної травми», «колишній радянський блок 

структурно був системою, де працювали механізми колонізації, поневолення й 

домінування… Досвід тоталітарної колоніалізації у ХХ ст. особливо потребує 

застосування постколоніальної методології…» [6, C. 9]. І зауважує, що травмована 

свідомість є не лише сховищем нових смислів, а й загрозою, бо виникає травматичне 

минуле. І потрібні особливі зусилля – особливе «пропрацювання» пам’яті, щоб 

визволити сучасність і могти оцінювати минуле естетично і критично [тут же, С. 16]. 

Двадцять п’ять років українці не особливо розуміли, що робити із тим пост 

колоніалізмом, і «невже він у нас є?».  

Сьогодні покоління, яке приходить на навчання, не знало вже цього колоніального 

тиску. А покоління педагогів з чим далі твердо живуть. Колоніальні кліше: «не можна 

сказати нічого проти начальства», «не висовуйся, бо дістанеш по шапці», «не йди 

поперед батька в пекло» і т.п. Для того щоб далі заглянути в майбутнє, варто добре 

розібратись із сьогоденням і минулим. Все чітко називаючи своїми іменами, без страху 

й з відчуттям гідності. Як стверджує у своїй праці «Теорія естетики» Теодор Адорно: 

«Історію можна назвати змістом художніх творів. Аналізувати художні твори – означає 

не що інше, як усвідомити історію, іманентно нагромаджену в них» [11, С. 120-121]. 

 

5. Зміна метанаративів 

 

Що цікавить сучасного студента художника? Як правило ці питання можна 

поділити на дві групи. Перша, це умовно естетично-філософські: «Який буде дизайн в 

майбутньому?» А друга, це практично-фінансові: «Що потрібно малювати, щоб стати 

успішним?» Проте на практиці вони реально пов’язані. Бо залежать в першу чергу від 

трансформацій в суспільстві загалом. 

Один із викликів в українському суспільстві останніх років це «внутрішньо 

переміщенні особи» та студенти, що приїжджають із анексованих територій. Варто 

зауважити, що внутрішньо переміщенні особи це окремий феномен, що з’явився в 

українському суспільстві. Такі студенти демонструють потрясаюче високі результати у 

порівнянні з загально статистичними на потоці. Вони неначе шукають компенсації у 

надмірній праці, незважаючи на досить високу стаціонарну зайнятість, і ще додатково 

вимагають ще більше домашніх завдань. І зрозуміло, що це провокує конфлікт із 

місцевим потоком студентства. З психологічної точки зору це чітко пояснюється 

компенсованою агресією, проте на ці моменти також варто зважати.  

Загалом, трансформація це деформування під натиском. Сучасний світ відчув 

сильну зміну в наслідок шаленого розвитку технічного прогресу. Українське 

суспільство перебуває під сильним тиском військової агресії. Окрім того відбувається 

ряд кардинальних змін у світовій політиці. Як відреагує сучасна молодь на всі виклики, 

ми остаточно зрозуміємо лише з часом. Проте, що разу коли ми стикаємось з 
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анормальною поведінкою студента-митця потрібно враховувати, можливо це 

викликано сучасними трансформаціями у суспільстві.  

Французький філософ ХХ ст. Жан Ліотар однин з перших висунув гіпотезу про 

зміну статусу пізнання в контексті постмодерністської культури і постіндустріального 

суспільства, що виклав у своїй книзі «Постмодерністська ситуація: доповідь про 

знання» (1979). Він визначає модернізм як культуру «великих нарацій» 

(«метанаративів») і  стверджує, що великі, підсумовуючі теорії, такі як гуманізм не 

допомагають нам зрозуміти постійний потік культури. Жодне пояснення культури 

неможливе – культура не може бути зменшена. І Ліотар просять нас досліджувати 

культуру як процес, а не речі, що підкреслюють соціальні контексти, які формують цей 

процес. Він стверджує, що, перш за все, ми повинні визначити основні наративи, які 

формують нашу культуру і суспільство, ті наративи, які приховують стільки, скільки 

вони показують. Історія і культура не є поодинокими наративи, в цій точці зору, але 

розмови, які з усіх сил намагаються дійти згоди з відносинами влади [10, C. 152]. 

Сучасний блогер Арина Холина постійно у своїх статтях зауважує зміни у 

суспільстві та їх реальну відмінність від констатації у мас-медіа. Зокрема вона пише 

про нове покоління, що творять не для комерційного зиску і в основному спілкуються в 

інтернет мережі. «Ці нові люди - вони роблять щось «для себе», а не для багатих 

«лохушек». Про них пишуть друзі в своїх Фейсбук - і не тому, що їм заплатили, а тому, 

що їм це все подобається. Чесний загалом світ, де люди, як в старі добрі часи, роблять 

щось заради задоволення» [8]. І далі продовжує: «Ти сама собі і мода, і журнал - ось 

зараз зіллєш своє фото в Instagram, і тому, хто це побачить, захочеться змін» [тут же]. В 

результаті той технологічний прогрес, якого так боялось старше покоління, змінив 

фундаментальну теорію про індустрію моди та наратив про важливість «високої моди». 

Схожим чином, змінюються і наративи щодо освіти завдяки сучасним технологіям. 

Колись навчання мистецтву було обов’язково пов’язане з відвідуванням музеїв, 

спогляданням оригіналів, відвідуванням бібліотек, очікуванням доступу до того 

раритетного екземпляру. На сьогодні це все значно спростилось. Всі престижні музеї 

мають віртуальні екскурсії, кожний твір можна роздивитись зблизька, дистанційно 

можна домовитись про дозвіл на його публікацію. Раритетні екземпляри рукописів, 

стародруків викладаються для вільного доступу в глобальну мережу. Науковий світ 

зацікавлений у дослідженнях та здоровій конкуренції в науці. 

 

Заключення 

 

Виклики молоді до мистецької сучасної освіти в Україні є різноманітними, їх 

причини у швидкій трансформації суспільства. Для нас педагогів, важливо пам’ятати, 

що молодь не буде вічно молоддю – ми формуємо майбутнє нашої держави і тому 

важливо прислухатись до того чого вини потребують. 

Дуже важливим чинником у швидких трансформаціях це є внутрішня 

самоорганізація. Постійно вдосконалюватись, поглиблювати свій рівень та встигати за 

новинками технологій. Працювати неначе бджілки у вулику на благо наших дітей, 

майбутніх поколінь. І звісно, що боротися з пост-радянською, постколоніальною 

системою важко, але потрібно.  

Як зазначає Т.Адорно, правдивий зміст не може бути чимсь виготовленим. Кожен 

акт виготовлення в мистецтві – це індивідуальне намагання сказати, чим не є сам виріб 

і чого він не знає: саме це й становить дух мистецтва. Саме тут міститься ідея 

мистецтва як ідея відновлення природи, що була пригнічена і втягнена в динаміку 

історії [11, С. 181]. А тому навчання мистецтву тісно пов’язане з сучасними викликами 

та трансформаціями суспільства у політиці, економіці та філософії їх сприйняття.  
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