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Анотація 

У статті актуалізується вплив регіональної художньої освіти на розвиток художньої 

культури. Аналізуються проблеми розвитку вищої художньої освіти Хмельницької 

області через розкриття історії становлення та кадрового забезпечення художніх 

кафедр Кам’янець-Подільського державного університету ім. І. Огієнка, Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії та Хмельницького національного університету.  

У підсумках наводяться структуровані висновки про значення викладацького 

складу в системі професійної художньої освіти. 

 

Annotation 

The article analyzes the impact of regional artistic education on the development of 

artistic culture. The problems of development of higher artistic education in Khmelnytskyi 

region through discovering of the history and human resourcing of the artistic departments of 

Kamianets-Podilskyi I. Ohiyenko State University, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical 

Academy and Khmelnytskyi National University have been analyzed. 

In the summary the structured conclusions about the importance of teaching staff in the 

system of professional artistic education have been offered. 
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Вступ 
 

Художня освіта як розгорнута система професійної підготовки спеціалістів в галузі 

образотворчого мистецтва у спеціальних навчальних закладах все більше стає окремим 

предметом  досліджень  під час розгляду особливостей художнього життя окремих 

регіонів України. Це пов’язано, передусім, з тим, що історія становлення та розвитку 

художньої освіти допомагає з однієї сторони показати як змінювалася соціальна 

функція мистецтва, з іншої – осмислити в умовах розбудови національної системи 

художньої освіти процес відновлення освітніх та мистецьких традицій в контексті 

інтеграції країни у європейський освітній простір. 

Дослідження та розуміння визначальної ролі регіональної системи художньої 

освіти є важливим напрямком не тільки історико-педагогічних, але і культурологічних 

й мистецтвознавчих пошуків. У зв’язку з цим звернення до регіональних особливостей 

розвитку художньо-освітньої сфери може стати підґрунтям для вдосконалення 

художньої освіти в соціокультурних умовах ХХІ ст. 

На Хмельниччині – окремому регіоні України, у часи Радянської влади, фактично, 

не було художніх навчальних закладів, що, власне, утворювало мистецький вакуум та 
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вплинуло на загальну відсталість розвитку культури області в галузі образотворчого 

мистецтва. Завдяки діяльності Кам’янець-Подільській художньо-промисловій школі, 

яка мала багатий художньо-педагогічний досвід, що формувався на початку ХХ ст.,  і 

пов’язаний з іменами В. Розвадовського та В. Гагенмейстра, на теренах Хмельницької 

області у кінці 1980-х – початку 1990-х рр.. склалися передумови відродження 

професійної художньої освіти. А це, у свою чергу, актуалізує проблему підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів з урахуванням подальшого розвитку Хмельницької 

області та важливі аспекти збереження та вдосконалення традицій минулого. 

Проблемі розбудови художньої освіти в краї присвятили свої праці О. Попик, до 

окремих питань художньо-освітньої сфери регіону ХХ-ХХІ ст. зверталися І. Гуцул, 

Н. Урсу, О. Підгурський, А. Шулик, Л. Шерстинюк та ін. Попри існуючий пласт 

наукових розвідок у характеристиці художньої освіти України (С. Волков, З. Гуріч, 

І. Гнатишин, Л. Троєльнікова, А. Чебикін, В. Шейко, Р. Шмагало та ін.), залишаються 

нерозкритими питання розвитку художньої освіти як форми художнього життя 

Хмельницької області другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

Метою даної розвідки є розкриття історії становлення та особливостей 

функціонування художніх кафедр вищих навчальних закладів Хмельниччини в системі 

художньої освіти краю. 

Традиційно, під художньою освітою розуміється форма підготовки майстрів 

образотворчого, декоративно-прикладного та промислового мистецтва, архітекторів-

художників, мистецтвознавців, художників-педагогів [1]. Останнім часом в науковий 

обіг вводиться дефініція “регіональна художня освіта”, що визначається як “процес 

навчання в освітніх закладах, що базується на законах та технологіях створення 

витвору образотворчого мистецтва, художньо-мистецьких та освітніх традиціях, 

відкритий до адаптації зарубіжного мистецького досвіду на окремій території держави, 

що має історичний, адміністративний характер утворення” [2, с. 17]. 

Вищі навчальні заклади у системі художньої освіти (початкова дитяча художня 

освіта – середньо спеціальна художня освіта – вища художня освіта) займають 

особливе місце, адже у їх стінах відбувається вдосконалення рівня художньої освіти і 

входження людини в професійний світ мистецтва. 

До кінця 1980-х рр. випускники початкових мистецьких та професійно-технічних 

закладів художньої освіти Хмельницької області мали змогу продовжувати навчання 

лише в столичних вузах та у вищих художніх закладах великих регіональних центрів 

художнього життя – Одеси, Львова, Харкова тощо. Ситуація почала виправлятися, коли 

виникла проблема у недостатній кількості вчителів образотворчого мистецтва в 

освітньому просторі краю. Витоки становлення вищої художньої освіти в 

Хмельницькій області співпали із диверсифікацією освітньої діяльності навчальних 

закладів регіону. 

Розглянемо роль Кам’янець-Подільського державного університету ім. І. Огієнка, 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та Хмельницького національного 

університету “Поділля” в розширенні кола художньої інтелігенції та виявимо їх 

значення у створенні та формуванні вищої ланки художньої освіти краю. 

 

1. Місце Кам’янець-Подільського державного університету ім. І. Огієнка у 

розвитку художньої освіти регіону. 
 

При Кам’янець-Подільському державному університеті ім. І. Огієнка історія 

мистецьких спеціальностей розпочалась у 1986 р. підготовкою художників-педагогів, 

коли відбувся перший набір абітурієнтів (25 осіб) на “Початкове навчання” з 

додатковою спеціальністю “Образотворче мистецтво” [3]. 
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Необхідність здійснення такого набору була викликана не лише недостатньою 

кількістю кваліфікованих вчителів образотворчого мистецтва в школах області, але й 

низьким рівнем професійної підготовки вчителів початкових класів в галузі мистецтв, 

які в силу багатопредметності викладання дисциплін не сприяли повному розкриттю і 

використанню можливостей дисциплін художнього циклу.  

Викладачами предметів образотворчого циклу стали: випускник Львівського 

поліграфічного інституту М. Гуменюк, випускники Одеського державного 

педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського В. Донець та Л. Бондар. У 1992 р. 

мистецьку кафедру закладу поповнила випускниця Львівського інституту 

декоративного та прикладного мистецтва, відмінник народної освіти, кандидат 

мистецтвознавства, доцент Н. Урсу, художньо-педагогічна, наукова діяльність якої 

стала визначальною для розвитку мистецьких спеціальностей університету. Поява 

Н. Урсу дала змогу ввести нові спецкурси і спецпрактикуми (шрифтова графіка, 

шкільний дизайн), забезпечити викладання лекційного матеріалу 

висококваліфікованими фахівцями, що позначилося на якості підготовки студентів. 

Якості професійної підготовки майбутніх художників-педагогів сприяла 

педагогічна діяльність заслуженого художника України (1999) Б. Негоди, який із 1997 

р. розпочинає викладацьку діяльність в Кам’янець-Подільському державному 

університеті ім. І. Огієнка. Викладаючи живопис, Б. Негода забезпечує навчально-

методичну базу курсу – видає у 2000 р. навчально-методичний посібник “Живопис” для 

студентів вищих художніх і художньо-педагогічних спеціальностей. 

Новим, поворотним етапом розвитку мистецьких спеціальностей в художній освіті 

краю стає відкриття в університеті мистецько-педагогічної спеціальності – “Педагогіка 

і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво” (2003-2004 н.р.). На початку 

2004 р. рішенням ректора університету утворюється випускаюча кафедра 

образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, яку очолила кандидат 

мистецтвознавства, доцент Н. Урсу. 

З 2005 р. додалися нові мистецькі спеціальності 6.020206 “Реставрація творів 

мистецтва” та 6.020205 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” 

(спеціалізації мистецтвознавство та сакральне мистецтво). Спеціальності забезпечують 

викладачі-випускники Львівської, Київської, Одеської, Московської та інших художніх 

шкіл.  

Тісна співпраця кафедри із Кам’янець-Подільським державним музеєм-

заповідником позначилась на тому, що у період із 2011 по 2014 р. було спільно 

проведено реставрацію 99 картин, що знаходилися у фондах музею. 

На сьогодні викладання мистецьких дисциплін забезпечують висококваліфіковані 

спеціалісти з науковими ступенями, вченими і мистецькими званнями. У час, коли 

наукова робота викладачів вузів ІІІ–ІV рівнів акредитації в Україні регламентується як 

основна, викладачі мистецької кафедри Кам’янець-Подільського університету своїми 

науковими розвідками піднімають актуальну мистецтвознавчу проблематику, зокрема 

стосовно розвитку образотворчого мистецтва Поділля, повертаючи незаслужено забуті 

імена провідних художників Кам’янеччини, що жили і працювали тут на початку 

ХХ ст. Крім цього, активізується пошукова дисертаційна робота молодих викладачів 

кафедри, результати якої формують подільську мистецтвознавчу наукову школу, 

спрямовану на вивчення культурогенезу Подільського регіону. 

Викладачі спеціальності мають за мету художньо-творчий розвиток здібностей 

студентської молоді, формування нестандартного мислення та індивідуальних якостей 

кожної особистості. Студенти спеціальності живуть цікавим мистецьким життям, під 

керівництвом викладачів відбуваються захоплюючі артистичні заходи, поїздки у 

мистецькі заклади та картинні галереї, екскурсії по архітектурних пам'ятках України. У 
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рамках міжнародних зв’язків студенти проходять пленерну практику у старовинному 

польському місті Кракові. 

 

2. Особливості становлення та розвиток художньо-педагогічних спеціальностей 

при Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії 

 

Схожі процеси, які мають деякі особливості, проходили й на базі Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії (ХГПА). З метою удосконалення та розвитку 

системи мистецької освіти на Хмельниччині, створення і розвитку подільської 

мистецької школи з урахуванням ступеневої освіти задля розкриття могутнього 

духовного потенціалу подолян при Хмельницькому педагогічному училищі (з 2006 р. 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія) у 1989 р. відбувся перший набір 

спеціальності “Вчитель початкових класів. Керівник гуртка образотворчого мистецтва” 

[4]. 

Ще до цієї події в житті закладу утворилися міцні позиції стосовно високої 

професійної підготовки вчителів початкових класів, зокрема в галузі образотворчого 

мистецтва. Небезпідставно, золотим фондом предметної (циклової) комісії 

образотворчого мистецтва та художньої праці (з 1999 р. – кафедри образотворчого 

мистецтва та художньої праці; з 2005 р. – кафедри теорії та методики мистецтв; з 

2012 р. – кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва) стали: 

викладач трудового навчання П. Стародуб (завідувач комісією з 1975 по 1988 роки), 

викладач образотворчого мистецтва І. Попик (завідувач комісією з 1989 по 1999 роки), 

викладач образотворчого мистецтва Г. Ткач, викладач української та зарубіжної 

культури В. Ільїнський. У період з 1965 по 1969, до переходу в обласний художньо-

виробничий комбінат, в закладі викладав образотворче мистецтво Л. Бесараба – в 

подальшому член НСХУ (1983). 

Найбільший вклад в фундамент подальшого розвитку художньо-педагогічної 

спеціальності вніс І. Попик (1942-1999), який із 1970 р. стає викладачем образотворчого 

мистецтва в Хмельницькому педагогічному училищі. Ним була створена програма для 

педагогічних училищ з підготовки вчителів початкової школи з додатковою 

спеціалізацією “Керівник гуртка образотворчого мистецтва”. Зазначимо, що програма і 

методичні рекомендації до неї, розроблені І. Попиком, не обмежилися рамками області, 

а лягли в основу створення художньо-педагогічних відділень у Володимир-

Волинському, Самбірському та Барському педагогічних училищах [5]. 

Сміливі ідеї та мрії свого батька про створення художніх спеціальностей на базі 

ХГПА, підтримав та розвинув О. Попик (1968-2011). Після успішного захисту 

дисертації “Розвиток художньої освіти на Поділлі в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.”, 

починаючи з 2003 р., О. Попик активно працював над можливістю відкриття в закладі 

нової спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво”. 

Наполеглива праця принесла результати, і у 2005 р., поряд із відкритими новими 

спеціальностями “Педагогіка та методика середньої освіти. Музика”, “Педагогіка та 

методика середньої освіти. Хореографія”, було успішно акредитовано та ліцензовано 

спеціальність 6.020205 “Педагогіка та методика середньої освіти. Образотворче 

мистецтво”*. У цьому ж році було створено факультет мистецтв та випускну кафедру 

теорії та методики мистецтв, які очолив О. Попик. 

Із успіхом було здійснено перший набір на нову художньо-педагогічну 

спеціальність. На нашу думку, це пояснювалося тим, що студенти йшли на навчання на 

основі базової середньої освіти (9 класів), навчалися за формулою “2+4” та здобувши 

ступінь бакалавра, отримували дві додаткові спеціалізації “дизайн реклами” та “дизайн 

середовища”, що надавали більше шансів студентам в подальшому працевлаштуванні. 



 
 

502 

Спеціальні предмети із циклу професійної підготовки читали досвідчені педагоги – 

випускниця Одеського педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського О. Мозолюк, 

випускниця Криворізьського педагогічного університету – О. Олійник, випускниця 

Прикарпаського національного університету ім. В. Стефаника – В. Попик, випускники 

Львівської академії мистецтв – А. Томчишин, А. Шерстинюк та заслужений художник 

України Л. Шерстинюк. Предмети додаткової спеціальності викладали – О. Білич, 

І. Дудчак, К. Кравчук, О. Підгурський. У 2010 р. професором кафедри обирається 

заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук П. Слободянюк. 

Програма підготовки вчителя образотворчого мистецтва будувалася відповідно 

галузевих стандартів вищої освіти. Стверджувалася необхідність розвитку у студентів 

художньо-конструктивного бачення та творчого потенціалу такими засобами як 

відчуття краси та гармонії, вміння естетично оцінювати навколишній світ тощо.  

У 2009 році запроваджується перегляд існуючих підходів до освітнього процесу 

відповідно європейських вимог і Болонською декларацією. Вводиться кредитно-

трансферна 100-бальна система оцінювання. Впродовж 2010-2011 рр. відбувається 

перехід на 4-річний термін навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

“бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (11 класів), скасовуються 

додаткові спеціалізації та зменшується кількість годин на професійно орієнтовані 

фахові дисципліни – рисунок, живопис, композицію, скульптуру та пластичну 

анатомію, основи кольорознавства та збільшується обсяг самостійної роботи студента. 

Поряд із цим спостерігаються труднощі із набором абітурієнтів. 

В період 2012-2013 навчального року на випускній кафедрі спеціальності 

“Образотворче мистецтво” відбулись кількісні та якісні зміни. Так, рішенням Вченої 

ради Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії від 29 серпня 2012 р. її було 

реорганізовано на кафедру образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, яку 

очолила Г. Бучківська кандидат педагогічних наук, доцент, майстер народного 

мистецтва, член НСМНМУ.  

У зазначений період проводяться численні виставки студентських творчих робіт, 

серед яких: виставка профілактичних плакатів, присвячена міжвузівській конференції 

“Організаційно-педагогічні та медичні засади профілактики інфекційних хвороб серед 

дітей та молоді”; виставка самчиківського розпису та творів декоративно-прикладного 

мистецтва у відділі мистецтв обласної бібліотеки дітей та юнацтва; виставка 

декорованих шпаківень та екологічного плакату, приурочених до святкування Дня 

захисту птахів тощо. Крім цього, Л. Шерстинюк, як приклад результативності фахової 

підготовки в ХГПА, наводить участь студентів художньо-педагогічної спеціальності на 

Всеукраїнській виставці ДПМ «Світ Божий як Великдень» (Тернопіль, 2013 р.) та 

здобуті призові місця у Всеукраїнській олімпіаді з образотворчого мистецтва серед 

студентів класичних та вищих педагогічних навчальних закладів [6]. 

В академії успішно проводяться міжвузівські, всеукраїнські та міжнародні наукові 

конференції, започатковується регіональний науково-практичний семінар 

“Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти”, під час якого результатами 

своєї наукової роботи діляться, поряд із науковцями, студенти мистецьких 

спеціальностей закладу. Під час вказаних заходів підіймаються проблеми мистецької 

освіти, зокрема ті, що стосуються розвитку художньої освіти в Україні та на 

Хмельниччині [7]. 

Із 2010 р. над художньо-освітнім простором України нависла проблема, що 

позначилась і на Хмельниччині – запровадження ступеневої системи вищої освіти й 

введення нових освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр”, що на думку 

Л. Троєльнікової “є практично неприйнятним для мистецької освіти, де рівень фахівця 

визначається його вмінням і навичками оволодіння мистецьким фахом” [8]. 
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У 2013 р. заклад успішно пройшов акредитацію та ліцензування спеціальності 

“Образотворче мистецтво” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”, проте 

реалії реформування вищої освіти звели нанівець це досягнення професорсько-

викладацького складу кафедри.  

Згідно з потребами безперервного навчального процесу, за принципом 

відповідності до навчальних, методичних, науково-творчих вимог кожного рівня, 

проходить перестановка і переформування педагогічного складу академії. Вища освіта 

в гуманітарно-педагогічній академії дбає про таке формування вертикальної структури 

у межах спеціальності, насамперед, через вплив на формування складу педагогів-

спеціалістів на основі їх атестації, підвищення кваліфікації, ротацію та інші форми, щоб 

вона якнайповніше давала змогу реалізувати потенційні можливості кожного освітньо-

кваліфікаційного рівня. Проте брак забезпеченості випускної кафедри спеціальності 

“Образотворче мистецтво” науковими кадрами й відповідної навчально-матеріальної 

бази до сьогодні ставить відкритим питання ліцензування освітнього рівня “магістр” та 

подальшій диверсифікації освітньої діяльності ХГПА, зокрема відкритті на базі 

факультету мистецтв перспективних спеціальностей, таких як, до прикладу, “графічний 

дизайн”.  

Після припинення набору абітурієнтів на рівень “спеціаліста” із об’єктивних 

причин, студенти-випускники ХГПА часто продовжують навчання на споріднених 

спеціальностях столичних вузів, здобуваючи рівень “магістра”. Студенти-випускники 

також мають можливість на базі “бакалавра” отримати повну вищу художню освіту в 

Кам’янець-Подільському державному університеті ім. І. Огієнка та отримати 

кваліфікацію художника образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, 

викладача фахових дисциплін, експерта творів мистецтва. 

Погоджуючись із слушною думкою Т. Гордової, яка зазначає, що “система 

художньої освіти потребує спеціалістів-художників-педагогів, здатних розкрити 

студентам академічну образотворчу школу України та сприяти розквіту мистецтва 

дизайну” [9, с. 44], додамо, що поряд з розумінням проблеми кадрового забезпечення 

спеціальності “Образотворче мистецтво”, керівництво закладу дбає про підвищення 

наукового рівня молодих викладачів-художників, направляючи їх на навчання в 

аспірантуру та скеровуючи їх на написання дисертаційних досліджень. 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія активно співпрацює з Інститутом 

педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук, центральним 

Інститутом післядипломної педагогічної освіти та Інститутом мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. Т. Рильського Національної Академії наук. Також 

ведеться активна співпраця з Вищим художньо-професійним училищем № 19 смт. 

Грицева, створено проект навчального плану по підготовці вчителя образотворчого  

мистецтва за І освітньо-кваліфікаційним рівнем на базі художньо-професійного 

училища. Студенти училища є також джерелом поповнення контингенту студентів 

ХГПА спеціальності “Образотворче мистецтво”.  

 

3. Роль кафедри дизайну Хмельницького національного університету 

в мистецькій професійній освіті Хмельниччини 

 

В Хмельницькому технологічному університеті Поділля здійснюється підготовка 

спеціалістів в галузі дизайну. У 2001 р. в закладі при кафедрі конструювання й 

моделювання швейних виробів створюється секція “Дизайн”, яка задля забезпечення 

якісного викладання мистецьких дисциплін об’єднала провідних митців області.  

У 2005 р. у реорганізованому університеті (Державний національний університет 

“Поділля”) розпочато підготовку спеціалістів в галузі дизайну за спеціальностями: 
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дизайн інтер’єру і меблів, графічний дизайн та реклама, дизайн одягу та створено 

відповідну випускну кафедру, яку очолила кандидат технічних наук, голова 

Хмельницького обласного осередку спілки дизайнерів України – І. Банова. 

Під час навчання студенти отримують фундаментальну підготовку з рисунку, 

живопису, композиції, оволодівають знаннями з історії мистецтв й матеріальної 

культури, основ рекламної діяльності, конструювання, макетування і моделювання за 

фахом, комп’ютерних та новітніх фахових технологій. 

Завдяки діяльності І. Банової, викладачами кафедри дизайну стали провідні 

спеціалісти, члени спілки художників України в сфері живопису та графіки, які 

пройшли фундаментальну підготовку в кращих закладах країни та активно працюють 

творчо. Із 2002 р. процес навчання забезпечують, читаючи фундаментальні дисципліни 

(рисунок, живопис, композицію) корифеї подільської образотворчості – заслужений 

художник України М. Андрійчук та народний художник України М. Мазур.  

Як зазначає Л. Рожко-Павленко, М. Мазур, будучи “вимогливим майстром 

композиції”, створює та впроваджує в освітню діяльність університету навчальну 

програму з композиції, предметом якої стає композиційна гармонійність існуючих та 

розроблених творів дизайну. Із 2004 року стає доцентом кафедри дизайну 

Хмельницького національного університету (ХНУ), а із 2006 року керує навчально-

творчою майстернею закладу. 

Навчально-методичний супровід фахових дисциплін впродовж 2003-2013 рр. 

здійснювали члени спілки художників України – О. Гуменчук, який розробив навчальні 

програми з основних художніх курсів та видав відповідні методичні посібники; 

В. Войнов, який мав досвід викладання в Хмельницькому педагогічному училищі та 

дитячих художніх школах Кам’янця-Подільського та Хмельницького; Л. Рожко-

Павленко, знана в Хмельницькій області та поза її межами мистецтвознавець, яка 

читала теоретичні фахові дисципліни. Крім згаданих педагогів на кафедрі дизайну ХНУ 

працюють Т. Андрійчук, О. Гуменчук, М. Когут., О. Мазур, С. Міль та інші. Як бачимо, 

до практики викладання, в основному, залучалися художники-практики, фахівці в 

галузі живопису, малюнку, скульптури, дизайну та ДПМ. 

У 2008 р. всього кафедра нараховувала 9 кандидатів наук, 1 заслуженого й 1 

народного художника України, 8 членів НСХУ та 2 членів Спілки дизайнерів України.  

Студенти, здобуваючи спеціальні професійні знання та навички, регулярно 

відвідують художні виставки, майстерні художників, спілкуються з професіоналами та 

беруть участь в майстер-класах, виходять на пленер.  

У 2013 р. І. Банова вимушена була залишити посаду завідувача кафедри дизайну, у 

цьому ж році залишили викладацьку й віддалися творчій роботі багато із тих 

художників-педагогів-практиків, які сформували міцну базу для розвитку дизайн-

освіти м. Хмельницького.  

На сьогодні кафедрою завідує професор, доктор наук А. Кармаліта, до практики 

викладання залучено багато молодих викладачів, серед яких є випускники ХНУ. Серед 

професорсько-викладацького складу 2 професора, 6 кандидатів наук, 1 член Спілки 

дизайнерів України.  

Кафедрою забезпечується підготовка фахівців в галузі “Мистецтво” на базі ОКР 

“бакалавр” та за спеціальністю “Дизайн” на базі ОКР “магістр”. Навчання студентів 

здійснюється за трьома напрямами: дизайн інтер’єру і меблів; графічний дизайн та 

реклама; дизайн одягу. Щорічно студенти кафедри дизайну беруть участь у 

всеукраїнських студентських олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських конкурсах, 

виставках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Конкурсне 

представництво та творча діяльність студентів є у них показником стійкого 

професійного інтересу до мистецтва. 
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Підводячи підсумки ретроспективного аналізу становлення художніх кафедр ВНЗ 

Хмельниччини, можна зробити такі висновки, що мають значення для аналізу їх впливу 

на художнє життя області загалом, та її міст зокрема: 

- по-перше, наявність та трансформація навчальних закладів, що дозволяють 

отримати різнопланову художню та художньо-педагогічну освіту під керівництвом 

досвідчених спеціалістів говорить про великий потенціал регіональної освіти, що має 

вплив на художнє життя регіону; 

- по-друге, синтез шкіл, що представляють художники-педагоги мистецьких кафедр 

ВНЗ Хмельницької області утворили міцний художній осередок, який здатен навчити 

молоде покоління азам мистецтва та дизайну; 

- по-третє, та обставина, що багато відомих художників та діячів культури 

викладають в навчальних закладах краю і одночасно є активними учасниками 

виставкової діяльності, дозволяє зазначити, що зв'язок між характером художньої 

освіти і реальними тенденціями художнього життя Хмельниччини є досить міцним. 

 

Заключення 

 

Отже, ефективність роботи з удосконалення національної системи освіти загалом 

та професійної підготовки художніх та художньо-педагогічних кадрів, зокрема в 

Хмельницькій області, можна успішно забезпечувати там, де творчо й наполегливо 

працюють висококваліфіковані, компетентні й творчо розвинені викладачі, учителі та 

методисти, усі, хто, творчо актуалізуючи досвід попередніх поколінь, сміливо 

реформує та оптимізує сучасні процеси мистецької та професійної освіти, спрямовуючи 

їх на особистісно-творчий розвиток і самореалізацію кожного педагога – фахівця 

художнього профілю. 
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