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НАУКОВИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАНЯТТЯХ ФЛОРИСТИКОЮ  

З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

 

Сучасна школа повинна стати найважливішим фактором гуманізації 

суспільних відносин, формування нових життєвих установок особистості. 

Суспільству, що розвивається, необхідні освічені, високоморальні люди, які 

сприяють прогресу. 

Поняття духовної культури включає у себе усі сфери духовної 

діяльності, у тому числі мистецтво. 

Становлення духовності пов’язано з освітою. Духовність – це 

особистісна якість, що дається не від народження, а формується у процесі 

засвоєння загальнолюдських цінностей. Освіта і виховання майбутніх 

педагогів повинні проводитись з урахуванням того, що духовність складає 

основу світогляду людини, є головною метою його життя на Землі. 

Звертаючись до ролі мистецтва у морально-естетичному розвитку, ми маємо 

на увазі не лише пропаганду певного виду мистецтва, ми ведемо мову про 

художнє виховання як складовий елемент духовної культури, який 

зорієнтований на зв’язок між суспільством, природою, мистецтвом. 

Актуальним є розвиток духовної культури майбутніх учителів 

засобами мистецтва, особливо флористики, як унікального та 

природовідповідного, оскільки воно є формою морально-естетичного 

сприйняття, засобом пізнання світу, морального очищення, духовного 

піднесення. 

Флористика – виявлення краси рослин, зміст якої – живий зв’язок 

природи та художника, творча активність, багатство емоційної аури, 

реалізація потреби у самопізнанні та самовираженні. Наповнена життєвими 

силами флора, що знаходиться у постійному розвитку та оновленні, – нічим 

не замінне джерело прекрасного, дає величезний матеріал для розвитку 

естетичного почуття, спостережливості, уяви. 

Привабливу силу квітів відчуває на собі кожна людина. Квіти своїми 

фарбами, пластичною формою, насиченою енергією виростання, 

неповторним ароматом впливають на наші емоції, формують настрій. 

Мистецтво флористики втілює у себе усі особливості естетичного 

відношення людини до рослинного життя. 

Взаємодія педагогіки та флористичного мистецтва має давню історію. 

Виховання та навчання учнів з використанням елементів флористики у 

педагогічній діяльності використовували давні єгиптяни та греки. 

Аранжування рослин у підготовці студентів практикували К.Ушинський, 

А.Макаренко. „...Я виніс із вражень мого життя глибоке переконання, – писав 

Ушинський, – що прекрасний ландшафт має також величезний виховний 

вплив на розвиток молодої душі, з яким важко суперничати впливові 

педагога” [1]. 



Ідея використання художньої педагогіки у професійній підготовці 

майбутніх учителів останнім часом набула популярності, про що свідчить 

вітчизняна та закордонна практика. 

Концепція дослідження. Розвиток духовної культури майбутніх 

учителів в умовах гуманізації освіти має значний педагогічний потенціал, що 

направлений на високоморальне удосконалення особистості. Мета освіти та 

виховання у вузі – особистість, що розвивається та реалізується в гармонії із 

собою та природою. Мистецтво флористики пов’язане з мистецтвом 

педагогічної діяльності. Отже, моделювання змісту, форм і методів 

духовного виховання засобами флористики та уміння використовувати їх у 

навчально-виховному процесі допоможе студентам педагогічних вузів 

оволодіти основами професійної майстерності, а також підвищити морально-

естетичний, загальнокультурний рівень для забезпечення духовного 

саморозвитку. 

Метою цієї статті є аналіз сутності моделювання освітнього 

середовища з метою розвитку духовної культури майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва. 

Об’єкт дослідження – духовний потенціал студентів, що розвивається в 

умовах моделюючого освітнього середовища за допомогою засобів 

флористики як науки, прикладного мистецтва та виду професійної діяльності.  

Предмет дослідження – педагогічно організований процес керівництва 

розвитком духовного потенціалу студентів в умовах оволодіння мистецтвом 

флористики. 

Завдання дослідження:  

1. На основі теоретичного аналізу попередніх досліджень проблеми 

формування духовної культури розкрити сутність морально-естетичного 

розвитку майбутніх учителів. 

2. Виявити основні фактори ефективного здійснення педагогічного 

керівництва на заняттях флористикою та обґрунтувати вибір методів 

навчально-виховного впливу. 

3. Визначити основні положення організації психолого-педагогічних 

умов, що направлені на розвиток духовного потенціалу студентів та 

здійснюються художніми засобами фітодизайну. 

4. Розробити навчальну програму з флористики та систему 

педагогічних циклів. 

5. Експериментально перевірити ефективність проектуючих технології 

та методики розвитку творчих здібностей на заняттях флористикою. 

6. Сформулювати методичні рекомендації для викладачів предмету 

„Флористика” та методичні розробки поетапного виконання декоративної 

роботи для студентів – майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

Відомо, що естетичне відношення до флори формує моральне 

відношення до неї. Рослинний світ, що не є носієм суспільної моралі, у свою 

чергу вчить підростаюче покоління моральній поведінці через гармонію, 

красу, вічне оновлення, чітку закономірність, пропорції, різноманітність 

форм, ліній, фарб. Естетичне пізнання природи супроводжується 



формуванням таких якостей особистості як художній смак, властивість 

бачити, відчувати красу, гармонію та естетично її оцінювати. Удосконалення 

цих проявів естетичного пізнання триває упродовж усього життя. Освітній 

процес є важливим етапом на цьому шляху.  

Саме тому при Кримському гуманітарному університеті в Ялті була 

розроблена та запроваджена у практику програма по навчанню флористики з 

метою розвитку у студентів художньо-графічних факультетів духовної 

культури. Програма охоплює різні жанри і являє собою чітку структуру з 

конкретним змістом, ефективними формами навчання і методичними 

прийомами, що дозволяє успішно розв’язувати не лише проблему 

формування професійних умінь і навичок флориста, але й розвивати 

морально-естетичну культуру студентів. Вона орієнтована на формування 

чуттєво закріплених уявлень, образних картин і властивостей сприйняття і 

переживання естетичних сторін усіх явищ рослинного життя в їх 

взаємозв’язку з мистецтвом. Навчальний план курсу включає предмети 

художнього циклу – квіткознавство, композицію, малюнок, основи 

архітектури, світову художню культуру, основи японського та європейського 

аранжування рослин. Вони поєднують у собі складну сукупність мистецтва 

флористики – науки про нього і навиків практичної творчості. Також 

важливе місце у процесі формування і розвитку духовної культури учнів 

належить практичним заняттям, які значною мірою базуються на 

безпосередньому вивченні, спостереженні світу рослин та декоративній 

роботі з зеленими насадженнями, яка характеризується певними 

результатами та передбачає, що під час занять мистецтвом флористики учні 

впроваджують у життя елементи прекрасного. У процесі практичних занять 

студенти роблять нариси та замальовки з натури, фотографують вдалі 

ландшафтні композиції, збирають матеріали для колекції, знаходять 

чудернацькі корчі, гілки, листя, трави, використовуючи їх згодом для 

флористичних витворів. 

Виходячи з того, що екологічна культура є важливою ланкою 

усвідомлення особистістю ідеалу взаємодії людини і природи, її формування 

базується на безперервному формуванні екологічної свідомості та залучення 

студентів у діяльність, направлену на гармонізацію відношень у системі 

„людина – навколишнє середовище”, яка в умовах проведення практики 

передбачає розв’язання конкретних екологічних ситуацій. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося у три етапи 

упродовж 2004-2005 рр. 

І етап – аналіз загальних відомостей про психолого-педагогічні аспекти 

створення освітнього середовища як способу активізації духовності студентів 

в образотворчій діяльності. 

ІІ етап – з’ясування умов і факторів проектування освітнього процесу 

для формування і розвитку духовної культури студентів. 

ІІІ етап – проведення дослідницько-експериментальної роботи зі 

студентами у процесі вивчення курсу флористики. 



Весь курс поділяється на 9 циклів, взаємопов’язаних метою та 

завданнями навчально-виховної роботи у вузі: 

1. Вступ у мистецтво флористики. 

2. Обладнання флориста. Обробка рослин. 

3. Стилі аранжування квітів. 

4. Історія виникнення букета. Квітковий етикет. 

5. Східні і західні школи флористики. 

6. Сучасні тенденції флористики. 

7. Фітодизайн. 

8. Весільна флористика. 

9. Ландшафтний дизайн. 

Спроектована модель освітнього процесу відобразила особливий вид 

професійно зорієнтованої творчої діяльності, де студент відчуває себе 

високоморальною особистістю. 

Для успішної реалізації моделі були підготовлені технологічні карти, 

методичні розробки, які містять опорні конспекти лекцій, рекомендації з 

основ фітодизайну, поступового здійснення флористичного оформлення, 

застосування різноманітних технік аранжування квітів, включаючи 

специфічні авторські техніки. 

Така ситуація виявилась метою, бажаною моделлю побудови сучасного 

освітнього процесу. 

Практична значущість дослідження визначається тим, що на основі 

аналізу, узагальнення та розробки теоретичних положень про моделювання 

освітнього процесу з метою морально-естетичного розвитку студентів 

розроблена та запроваджена програма по здійсненню вказаних положень на 

заняттях флористичним мистецтвом. Матеріали дослідження апробовувались 

автором і знайшли підтримку на вченій раді КГУ м.Ялти. Результати 

дослідження використовуються у навчально-виховній роботі старших курсів 

факультету графічного дизайну КГУ. Це дослідження може 

використовуватись як вихідні дані для подальшого удосконалення 

навчальних планів і програм на факультетах образотворчого мистецтва, в 

учбових центрах. Запропонована система поетапного виконання 

флористичних творів та декораторських робіт може використовуватися на 

художньо-графічних факультетах вузів, на курсах професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації, у процесі теоретичної, методичної і практичної 

підготовки викладачів образотворчого мистецтва.  

Це дослідження – лише один із підходів до вирішення питання 

проектування освітнього процесу з метою розвитку духовної культури 

студентів. Предметом подальших досліджень можуть бути, наприклад: 

підготовка викладачів образотворчого мистецтва до формування духовної 

культури студентів, теоретико-методологічні основи ефективності 

формування духовної культури засобами художнього виховання. 

Висновки: це дослідження показало, що експериментальне навчання, 

застосування вказаної моделі освітнього процесу сприяє здійсненню ідеї 



формування духовної культури студентів, можливості задоволення потреб 

особистості у морально-естетичній самореалізації. 

Ще Л.Виготський указував на те, що особистий досвід учня є важливим 

моментом процесу становлення особистості. Ми вважаємо, що досвід, який 

студенти набувають у процесі оволодіння мистецтвом флористики, 

унікальний, оскільки саме тут відбувається морально-естетичний розвиток, 

формування основ екологічної культури та духовності у цілому. 

Резюме. Усвідомлення зростаючої ролі відродження духовності є 

однією з ключових тенденцій розвитку сучасного суспільства. Майбутнє за 

тією цивілізацією, яка максимально зможе забезпечити розвиток 

інтелектуального, духовного та творчого потенціалу своїх громадян. Отже, 

освітня діяльність студентів пов’язана не лише із засвоєнням певних знань, 

умінь і навичок, притаманних професії, але й із створенням духовних 

цінностей, дає позитивний ефект у розгляді питань, пов’язаних із розвитком 

духовної культури.  
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