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В РОС11 ТА ФРАНЦП)

В останш роки ХХ ст. Encyclopaedia Britanica випустила спещальш 
два томи, присвячеш проблемам, я к  ще не виршило людство. Шсля 
першого роздшу, який присвячено виникненню життя на Земл1, 
походженню людини, ще роздш, присвячений проблем' кого, чому i як 
навчати. Безумовно, навчати творчим профеЫям особливо важко i край 
необхiдно.

Проблеми арх'тектурно! освiти у вищих навчальних закладах 
Укра!ни витiкають з цiлого ряду специфiчних умов i особливостей. 
Вщомо, що феномен освiти, особливо архитектурно!', можна порiвняти з 
багатовимiрним простором, в якому тюно переплiтаються сощальш
вимоги, ментальнiсть, тралит '! i глобалiзацiя. Особливо! гостроти цi 
проблеми набувають в державах в перiод соmiально-економiчних та 
пол'тичних змш в сусшльств', тобто в натттт  кра!'ш. Споконв'чш 
коливання м'ж захiдною i швшчною культурою в простор' архiтектури i 
архiтектурно!' освтти зараз вже визначився як досить виразний вектор в 
напрямку захщних тенденцп, що спрощено називають впровадженням 
Болонсько! системи в архттектурнш освт. Поряд з цим, в Укра!ш з 
розмахом почала розвиватися дизайнерська освтта. У 18 вищих 
навчальних закладах Укра!ни розпочали готувати арх'тектор'в, 
арх'тектор'в-дизайнер'в середовища, дизайнер'в мюького середовища, 
арх'тектор'в м'стобуд'вниюв i ландшафтних арх'тектор'в. Не сл'д 
оцшювати таке розгалуження образотворчо! осв'ти як щось зовЫм нове в 
справах укра!нсько! освтти.

Наполеоном у 1794 р. була закладена перша буд'вельна школа, 
яка дос Кнуе т д  назвою Ecole Politechnique. В Укра!т першу художню 
школу декоративно-прикладного мистецтва в Киев' в 1875 р. вщкрив 
Микола 1ванович Мурашко на кошти 1вана Миколайовича Терещенка, а 
лише у 1910 р. шсля багатор'чних клопотань були затверджеш Санкт- 
Петербурзькою академ'ею мистецтв програма i устав Ки!вського 
художнього училища, де почали навчати художниюв i архттектор'в. А 
славетний Олександр Олександрович Мурашко, оцшюючи викладання за
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встановленими i затвердженими Петербурзькою Академiею мистецтв 
нормами, я к  були досить застарши та казеннi, в 1913 р. вщкрив власну 
студiю, в якш навчання «будувалось на грунт суворо!, ретельно 
продумано! системи, що давала серйозш основи майстерностi ... Взiрцем 
для Мурашка слугували студи великих майстрiв, побаченi у Парижi чи 
Мюнхеш». Випускали в цих закладах художниюв, архiтекторiв i
архiтекторiв-художникiв.

Шсля Жовтневого перевороту та громадянсько! вiйни програми i 
методика навчання були досить однорщними на всш територi! Росi! i 
зберiгалися дуже ретельно аж до чаЫв Друго! Свiтово! вiйни. Шдтверджуе 
це перелш спецiальностей i дисциплiн, якi вивчалися в Академi! Мистецтв 
i 1нститутах цивiльних iнженерiв. Так в залжових книжках студентiв в 30-х 
рр. минулого сторiччя ми бачимо математику, фiзику, нарисну геометрiю, 
рисунок, юторш мистецтв, архiтектуру, опiр матерiалiв, арх^ектурну 
компiляцiю, статику споруд, сiльське будiвництво, акварель, а на 5 курЫ, 
навiть, кошториси. В тi часи високий рiвень професiйно! мистецько! 
освгги, на диво, зберiгся лише в далеких мжтах Сибiру, де вщбували 
термiни заслання найосвiченiшi представники штелженци.

Пiсля вiйни, коли загальний рiвень освiти рiзко впав, коли в Украйш 
було знищено поколiння професури i викладачiв, рiзко впав i рiвень 
архiтектурно! освiтi. Пiдтвердженням цьому е порiвняння перелiку 
дисциплiн, кiлькостi навчальних годин з основних фахових дисциплш, 
вiдомостей про кадровий професорсько-викладацький склад та досить 
скромнi досягнення в галузi архiтектури пiслявоенного перюду в цiлому по 
всiй територп колишнього СРСР.

Сучасна система мистецько! освгги у Франци досить складна i 
розгалужуеться по трьом основним напрямкам: шдготовка спецiалiстiв з 
середньою i вищою освгтою за такими напрямками: art-plastiquе
(архiтектура, станковий живопис, скульптура, паркове мистецтво), art- 
appliccatione (прикладне мистецтво, оздоблення виро6Гв та iнтер,ерiв, 
меблi, тканини), промислове декоративне мистецтво, транспортний, 
комунiкативний, програмний дизайн.

Конкурси дипломних проеклв у вЫх учбових закладах Франци 
демонструють не тшьки високий смак, декоративний професiоналiзм, а й 
iнженерну обiзнанiсть.

Навчання вщбуваеться наступним чином. Шсля закшчення 
безкоштовно! загальноосвiтньо!' чотирьохкласно! школи дитина навчаеться 
4 роки в спецiалiзованому художньому лще! i паралельно одержуе i 
художню, i загальну освпу. Три роки тсля лiцею необхщно вчитися в
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спещашзованому коледж!, поАм в техшкум! (BTS) або на спещал!зованих 
двoхрiчних державних чи приватних шдготовчих курсах. На цьому етат 
молодь отримуе спещал!зований атестат мистецького напрямку. Лише 
noTiM можна продовжити 2-3-рiчне навчання в приватному, чи дуже рiдкo, 
в державному арх!тектурному чи дизайнерському (декоративно
прикладному) училищ! за одним з 8-10 напрямюв. Таку середню освггу 
людина отримуе приблизно в 20 роюв. Ще 5-6 роюв потр!бно на те, щоб 
одержати фах арх!тектора теоретика-мистецтвознавця, навчаючись 
приблизно до 25 роюв в Академ!! мистецтв (Academia Beaux Arts)

Арх!тектора вчать креативному мисленню, дають багато знань з 
сум!жних спещальностей, готують для практично! професшно! д!яльностй 
Серед провщних дисциплш, як! викладаються у вЫх художшх коледжах i 
училищах Франци i майже шде не викладаються в Укра!ш в вищих 
навчальних закладах мистецького напрямку можна назвати спецрисунок, 
спецосвАлення, фoтoграфiя. Щ дисциплши у Франци вщносяться до 
перелiку обов’язкових дисциплш.

А от тих, хто тсля одержання диплому мае бажання i дoстатнi 
фiнансoвi можливосА, вчаться як мистецтвознавщ, знавцi штори i теори 
архiтектури. Це значно скорочуе обсяг дисциплш i дозволяе вибрати серед 
студеипв людей, як! схильш до теоретично! мистецтвознавчо! д!яльностй 
Молода людина навчаеться до 25-26 роюв, при цьому навчання в 
мистецьких вузах платне, а у такому всесвггньовщомому престижному 
заклад! як Ecole Politechnique студенти одержують стипендда незалежно 
вщ ощнок, (клькост! бал!в при двадцятибальнш систем! ощнювання).

Укра!на, можна сказати, йде передовим захщним шляхом.
В Укра!ш за радянських чашв техшку фотограф!! вивчали в 

техшкумах при Мшштерств! побутового обслуговування i на факультетах 
журналютики та кшо. Зараз техшку фотограф!! викладають дуже рщко в 
коледжах i в профшьних вузах. При цьому дуже багато дизайнер!в, 
арх!тектор!в в Укра!ш усшшно самотужки освоюють спещальшсть 
фотографа i працюють в р!зних установах. Така ж саме ситуащя склалася 
щодо викладання тако! ново! дисциплши як декоративна св!тлотехшка, 
декоративне освгглення. В Укра!ш за радянських чашв лише в Одеському 
театральному училищ! випускали технтв-освгглювач!в сцени. Цих 
спещалшАв було дуже мало i вони, працюючи в театрах, консультували 
архАектор!в з питань освАлення фасад!в, вулиць, шгер’ер!в, святкового 
освгглення масових дшств i т.п. В часи розвитку шформацшних i 
телекомушкацшних технологш арх!тектору i дизайнеру необхщт
професшш знання цього профшю. На жаль, професорсько-викладацький
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потенщал, який в галузГ архiтектури дуже обмежений, з цього профглю 
катастрофiчно вiдсутнiй.

Якщо досить поверхнево порГвняти стан речей з архГтектурно- 
дизайнерською oсвiтoю в Роси i в Укра!ш, то можна зауважити наступне.

Система архГтектурно! i дизайнерсько! освгти майже не 
вiдpiзняються одна вгд друго!. 1снують зaгaльнooсвiтнi одинадцятиргчш 
школи i худoжнi пoчaткoвi школи. Щкаво, що лише в Укра!ш залишилися 
деpжaвнi поряд з приватними художш школи для дiтей i т д л гт в . В 
aкaдемiях, унiвеpситетaх i шститутах навчаються вiд 4 до 6 poкiв, 
одержують як i у нас дипломи бaкaлaвpiв, спецiaлiстiв, мaгiстpiв i 
навчаються в асшрантурц спiввiднoшення бюджетних i контрактних мiсць 
приблизно 1:1. Вартють навчання найвища на apхiтектуpних факультетах i 
на гpaфiчнoму дизaйнi, при цьому вартють зменшуеться вiд першого до 
шостого курЫв приблизно удвiчi.

Федеpaльнi деpжaвнo-oсвiтнi бюджетнi заклади вищо! професшно! 
oсвiти почали переходити на болонську систему навчання лише з цього 
року. Серед нових спещальностей, по яких ведеться шдготовка шсля 
розпаду СРСР в гaлузi архГтектурно! i художньо! oсвiти згiднo закону «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» з’явилися по 
напрямку «Дизайн» таю профш вищо! освгги: промисловий дизайн, 
дизайн меблiв, дизайн штер’еру, дизайн зaсoбiв транспорту, 
середовищний дизайн, дизайн костюму, програмний дизайн,
кoмунiкaтивний дизайн, гpaфiчний дизайн, дизайн текстилю. По сут 
залишилися, але усшшно ведеться тдготовка зпдно напрямкам, яю 
юнували близько 50 роюв але шд новою назвою, крГм таких новгтшх 
нaпpямкiв як кoмунiкaтивний i програмний дизайн, транспортний дизайн. 
Теpмiн «Дизайн» вважався буржуазним i не вживався до розпаду СРСР. 
АрхГтектори такого фаху працювали в сфеpi т.з. техшчно! естетики, 
книжково! гpaфiки, благоустрою мшьких дорш i теpитopiй, створювали 
iнтеp,еpи громадських будiвель паралельно з проектуванням цих споруд.

Яю ж новГ дисциплши пpoфесiйнoгo циклу почали викладати в 
вищих архГтектурних учбових закладах Роси протягом останшх 5 -  6 роюв 
з метою шдготовки бакалаврГв, спещалютГв i мапстрГв вищеназваних 
напрямюв?

По-перше -  це шформацшт та комп’ютерш технологи в
архГтектурГ та дизайнй По цим дисциплшам незалежно вщ профглю 
викладання ведеться дуже штенсивно, з можливютю одержувати 
факультативш, шдготовчГ години в спещалГзованих класах. Але до 
третього курсу включно проекти виконуються вручну. Роботи в технищ
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акварел^ малюнку, фотомалюнку, графiки оцiнюються досить високо при 
переглядах

Протягом двох -  трьох семестрiв викладаються спецдисциплши, 
зокрема спецсвiтло й спецживопис. Викладачами можуть бути художники 
i арх^ектори кафедри рисунку, або можуть бути i архiтектори 
випускаючих кафедр. Години передаються кафедрам, введено внутршне 
сумюництво, запрошують викладачiв i художникiв з штттих ВУЗ-в.

Майстернiсть i технiка фотографн викладаеться лише в кшькох 
академiях. Для вивчення miе! дисциплши протягом трьох семестрiв 
вiдводиться близько 300 годин. Викладачiв-практикiв зарошують з 
театрiв, телебачення i кiно. Студенти дуже защкавлеш вивченням цих 
дисциплш, можуть продемонструвати сво! курсовi i дипломнi роботи з 
використанням спецосвгглення. Як показуе практика легко знаходять 
роботу i у Росн, i за кордоном.

Обсяг роботи по цим предметам, враховуючи години самостшно! 
роботи, для студентiв, якi одержують диплом бакалавра, складае по 450 
годин на кожного.

Таким чином, можна зробити наступи основш висновки щодо 
новiтнiх напрямкiв арх^ектурно-дизайнерсько! освгги в Укра!ш в 
порiвняннi з РоЫею i Францiею.

По-перше, в Укра!ш, як i у Франт ! та Росн, спостерiгаеться досить 
стабшьна заmiкавленiсть молодих осiб, особливо нащадюв людей творчих 
професiй, в одержанш професiй архiтектора i дизайнера.

По-друге, система навчання в Укра!ш значно ближча до французько! 
-  бшьш гнучка, менш корумпована, нiж в Росн.

По-трете, професорсько-викладацький склад в Укра!ш, як i в Росн, на 
жаль, переважно лггнього вжу, чим значно вiдрiзняеться вiд середнього 
вжу викладачiв у Франци (на 20-25 роюв).

По-четверте, Болонська система навчання в Укра!ш мае глибоке 
юторичне корiння i запроваджуеться, хоч i повiльно, але значно краще нiж 
в Росн.

По-п’яте, слщ бiльше навчати архiтекторiв i дизайнерiв мета- 
мисленню, креативiзму на базi глибокого вивчення нацюнально! 
вторично! арх^ектурно! генези. При цьому придiляти увагу вивченню 
сецрисунку, спецживопису, спецфотографн i спеmосвiтленню. Як заповiдав 
Тарас Шевченко: «Чужому навчайтесь -  свого не цурайтесь».
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