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АНОТАЦІЯ 

Гатеж Н.В. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів закладу загальної середньої освіти.  – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії 

педагогічних наук України, Київ, 2019.  

У дисертації розкрито теоретичні засади професійної підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів закладу загальної середньої освіти; з’ясовано стан підготовки та 

діагностовано рівні готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

до виховання естетичної культури учнів; обґрунтовано й експериментально 

перевірено ефективність педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів та 

розроблено етапи їх реалізації в освітньому процесі закладів вищої освіти. 

На основі філософських, психолого-педагогічних, мистецтвознавчих 

джерел і праць з естетики й теорії виховання естетичної культури, нормативно-

правової освітньої бази України розкрито особливості виховання естетичної 

культури учнів як важливої складової професійної діяльності вчителя 

образотворчого мистецтва, проаналізовано проблему, зміст і структуру 

підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури школярів.  

Аналіз наукових джерел дав змогу встановити, що підготовка майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів є 

цілеспрямованим процесом, у ході якого студенти набувають професійних 

знань з основ виховної роботи, практичних умінь і навичок організації 

виховного процесу та виховання естетичної культури зокрема. Відповідно 

підготовку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів розглянуто у контексті системи його професійної 
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підготовки у закладі вищої освіти, важливою складовою якої і є виховна 

діяльність.  

Підготовка майбутнього вчителя уможливлюється на основі визначених 

підходів: особистісно зорієнтованого (спрямованість освітнього процесу на 

здійснення самовизначення, самореалізацію та самоутвердження особистості 

майбутнього педагога), культурологічного (забезпечення культуровідповідності 

художньо-педагогічної освіти), компетентнісного (формування професійно-

естетичної, конструктивно-виховної компетентності), діяльнісно-творчого 

(передбачає організацію різних видів творчо-виховної діяльності студентів, яка 

забезпечує прояв їх активності з метою досягнення свідомо поставлених цілей 

виховання).  

Сутність поняття «естетична культура» розглянуто як інтегративну якість 

особистості, що виражає естетичну потребу й здатність сприймати, 

розпізнавати і переживати прекрасне в мистецтві та навколишній дійсності, 

керуватися виробленими культурно-естетичними цінностями у своїй 

практичній діяльності, створювати красу навколо себе. Основними елементами 

естетичної культури особистості визначено: естетична свідомість (ідеї, погляди, 

смаки, ідеали, естетичне сприйняття, судження); естетичні почуття і 

переживання; досвід естетичної діяльності, які у своїй сукупності забезпечують 

розвиток естетичних здібностей, потреб і мотивів у сприйнятті та створенні 

естетичних цінностей. 

Розкрито структуру підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів у закладах вищої освіти 

через сукупність взаємопов’язаних складових: загальнотеоретичної 

(гуманітарної, соціально-економічної, естетико-культурологічної) та 

професійно-орієнтованої (фундаментальної, практичної). Установлено, що 

результатом такої підготовки є сформована готовність майбутнього вчителя до 

виховної діяльності в умовах закладу загальної середньої освіти, компонентами 

якої є: емоційно-мотиваційний, когнітивний і креативно-діяльнісний.  
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Для виявлення рівня готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів у процесі професійної 

підготовки до кожного компонента виокремлено критерії (ступінь мотивації та 

позитивного емоційного ставлення до виховання естетичної культури учнів; 

система знань студентів щодо структури, специфіки і методики виховання 

естетичної культури учнів; система професійно-значущих умінь і навичок для 

творчого здійснення процесу виховання естетичної культури учнів) та 

відповідні їм показники. Рівнями готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів визначено 

достатній, середній і низький. З’ясовано, що перехід від попереднього до 

наступного рівня готовності супроводжується кількісними та якісними змінами, 

що знаходить своє вираження в змісті компонентів досліджуваної готовності. 

Результати констатувального дослідження засвідчили недостатній рівень 

готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів в умовах традиційної системи професійної 

підготовки у вищій школі, що й зумовило необхідність пошуку шляхів 

підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів – визначення й 

обґрунтування педагогічних умов покращення цього процесу підготовки та 

розроблення етапів їх реалізації у закладах вищої освіти. 

Визначено й обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів у 

процесі їх навчання у вищій школі, а саме: формування у студентів потреби, 

мотивації, усвідомлення цілей і соціальної значущості виховання естетичної 

культури учнів; спрямованість змісту професійної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва на набуття естетичного досвіду та застосування його в 

процесі виховання естетичної культури учнів; використання інноваційних форм, 

методів і педагогічних технологій підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів і формування вміння 

застосовувати набуті знання у виховній роботі зі школярами; цілеспрямованість 
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змісту практичної підготовки студентів на організацію виховної роботи у 

контексті формування естетичної культури учнів. 

З метою перевірки ефективності обґрунтованих педагогічних умов 

підготовки майбутніх фахівців проведено формувальний експеримент, який 

здійснювався в три етапи. На першому етапі (інформаційно-мотиваційному) з 

метою формування в студентів мотивації і позитивного ставлення до виховної 

роботи, активізації інтересу до виховної діяльності, набуття знань та 

усвідомлення сутності поняття «естетична культура», ознайомлення з 

особливостями практичної діяльності проведено ряд відповідних заходів, 

розширено та доповнено тематику й зміст семінарсько-практичних занять з 

навчальних дисциплін, які мають потенційні можливості у підготовці майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів. На 

другому етапі (ціннісно-продуктивному) з метою набуття майбутніми учителями 

образотворчого мистецтва фахових компетентностей з виховання естетичної 

культури учнів, умінь застосування інноваційних педагогічних технологій, 

актуалізації  ціннісного ставлення до виховання естетичної культури школярів до 

окремих семінарсько-практичних занять професійно-орієнтованих дисциплін 

було розроблено творчі вправи, проблемно-пошукові завдання, ситуації, 

моделювання виховних заходів та ін. На третьому етапі (креативно-діяльнісному) 

під час проведення дослідно-експериментальної роботи студенти творчо 

реалізовували набутий естетичний досвід у практичній діяльності з метою 

подальшого розвитку власної естетичної культури, творчої самореалізації як 

вчителя образотворчого мистецтва – носія естетичної культури. 

Ефективними формами й методами формування структурних компонентів 

готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів стали: форми (практично-семінарські заняття, круглі 

столи, диспути, брифінги, тренінги, екскурсії до музеїв, виставкових залів, 

інформаційний дискурс, консультативні пункти та ін.) та методи (брейн-

стормінг, інтервізія, моделювання професійних ситуацій, аналіз педагогічних 
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ситуацій, метод «вільних асоціацій», метод проектів, мікровикладання, кейс-

метод, «мікрофон», «коло ідей», ділові, дидактичні ігри та ін.). 

Ефективність реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів було 

перевірено за допомогою критеріїв х
2
-Пірсона та t-Ст’юдента, показники яких 

указують на позитивну динаміку в рівнях готовності. Результати 

експериментальної роботи засвідчили, що мета наукового пошуку досягнута, 

завдання виконані, а гіпотеза підтверджена. 

Визначено перспективні напрямки подальших наукових досліджень. 

Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження 

полягають у тому, що: вперше здійснено цілісний аналіз проблеми підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури 

учнів та визначено структуру означеної підготовки; теоретично обґрунтовано 

педагогічні умови підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів (формування у студентів потреби, 

мотивації, усвідомлення цілей і соціальної значущості виховання естетичної 

культури учнів; спрямованість змісту професійної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва на набуття естетичного досвіду та застосування його в 

процесі виховання естетичної культури учнів; використання інноваційних форм, 

методів і педагогічних технологій підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів і формування вміння 

застосовувати набуті знання у виховній роботі зі школярами; цілеспрямованість 

змісту практичної підготовки студентів на організацію виховної роботи у 

контексті формування естетичної культури учнів) та розроблено етапи їх 

реалізації; визначено компоненти готовності (емоційно-мотиваційний, 

когнітивний, креативно-діяльнісний), виокремлено критерії з відповідними їм 

показниками (ступінь мотивації та позитивного емоційного ставлення до 

виховання естетичної культури учнів; система знань студентів щодо структури, 

специфіки і методики виховання естетичної культури учнів; система професійно-

значущих умінь і навичок для творчого здійснення процесу виховання естетичної 
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культури учнів); схарактеризовано рівні (достатній, середній, низький) 

готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів; уточнено зміст ключових понять: «естетична 

культура», «виховання естетичної культури учнів», «професійна підготовка 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів», «педагогічні умови»; подальшого розвитку набули зміст, 

методи і форми підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів закладу загальної середньої освіти. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні й упровадженні в 

освітній процес навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури школярів, 

яке включає: методичні рекомендації до організації виховання естетичної 

культури учнів в умовах педагогічної практики; комплекс вправ і завдань, 

спрямованих на вироблення умінь і навичок організації виховання естетичної 

культури школярів; методичний посібник «Виховання естетичної культури учнів 

у позаурочній діяльності (на допомогу майбутньому вчителю)». 

Запропоновані в дисертаційному дослідженні теоретичні й методичні 

матеріали можуть використовуватись у процесі вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, при розробленні 

навчальних програм професійно-орієнтованих курсів, навчально-методичних 

посібників, науково-дослідної роботи студентів спеціальності «Образотворче 

мистецтво». 

Ключові слова: естетична культура, естетична культура особистості, 

виховання естетичної культури учнів, професійна підготовка майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва, педагогічні умови. 
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 SUMMARY 

Gatezh N.V. Preparation of future teachers of fine arts for the education of 

aesthetic culture of students of the institution of general secondary education. – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences in the 

specialty 13.00.04 "Theory and Methodology of Professional Education" – the 

Institute of Pedagogical Education and Adult Education named after Ivan Zyazun of 

the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation presents the theoretical principles of the professional training 

of future teachers of fine arts for the education of aesthetic culture of students of the 

institution of general secondary education;  the state of preparation and the level of 

readiness of future teachers of fine arts for the education of the aesthetic culture of 

students;  substantiated and experimentally verified the effectiveness of pedagogical 

conditions for the training of future teachers of fine arts to the education of students' 

aesthetic culture and the stages of their implementation in the educational process of 

higher education institutions. 

On the basis of philosophical, psychological and pedagogical, art studies 

sources and works on aesthetics and the theory of education of aesthetic culture, the 

normative and legal educational base of Ukraine, the peculiarities of upbringing the 

aesthetic culture of students as an important component of the professional activity of 
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the teacher of fine art are revealed, the problem, content and structure of the future 

teacher's training are analyzed. fine arts to the education of aesthetic culture of 

schoolchildren. 

The analysis of scientific sources made it possible to establish that the training 

of future teachers of fine arts for the education of students' aesthetic culture is a 

purposeful process in which students acquire professional knowledge on the basis of 

educational work, practical skills and skills of the organization of educational process 

and the upbringing of aesthetic culture in particular. Accordingly, the preparation of 

the future teacher of fine arts for the education of students' aesthetic culture is 

considered in the context of the system of his professional training in a higher 

education institution, an important component of which is educational activity. 

The training of a future teacher is possible on the basis of certain approaches: 

personally oriented (the orientation of the educational process to self-determination, 

self-realization and self-assertion of the future teacher), cultural (providing cultural 

correspondence of artistic and pedagogical education), competency (formation of 

professional aesthetic, constructive and educational competence),  activity-creative 

(involves the organization of various types of creative and educational activities of 

students, which provides a manifestation of it  activity in order to achieve consciously 

set goals of education). 

The essence of the concept of "aesthetic culture" is considered as the 

integrative quality of the individual, expressing the aesthetic need and the ability to 

perceive, recognize and experience the finest in art and the surrounding reality, to be 

guided by the cultural and aesthetic values developed in their practical activity, to 

create beauty around them. The main elements of the aesthetic culture of the 

individual are defined: aesthetic consciousness (ideas, views, tastes, ideals, aesthetic 

perception, judgment); aesthetic feelings and experiences; the experience of aesthetic 

activities, which in their aggregate provide the development of aesthetic abilities, 

needs and motives in the perception and creation of aesthetic values. 

The structure of the training of future teachers of fine art for the education of 

aesthetic culture of students in higher education institutions is revealed through a set 
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of interrelated components: the general theoretical (humanitarian, socio-economic, 

aesthetic-cultural) and professional-oriented (fundamental, practical). It is established 

that the result of such training is the prepared readiness of the future teacher for 

educational activities in the conditions of the institution of general secondary 

education, the components of which are: emotional and motivational, cognitive and 

creative activity. Criteria (degree of motivation and positive emotional attitude 

towards the education of aesthetic culture of students, system of knowledge of 

students about the structure, specifics and methods of upbringing students' aesthetic 

culture, the system is set out to determine the level of readiness of future teachers of 

fine arts for the education of aesthetic culture of students in the process of 

professional preparation for each component;  professionally meaningful skills and 

skills for the creative implementation of the process of raising the aesthetic culture of 

students) and the corresponding indicators. 

Levels of readiness of future teachers of fine arts for the education of students' 

aesthetic culture are sufficient, medium and low. It was found that the transition from 

the previous to the next level of readiness is accompanied by quantitative and 

qualitative changes, which is expressed in the content of components of the studied 

readiness. The results of the qualitative research indicated that the future teachers of 

fine art were not well prepared for the education of the students 'aesthetic culture 

under the conditions of the traditional system of vocational training in the higher 

school, which also determined the necessity of finding ways to improve the training 

of future teachers of fine arts for the education of students' aesthetic culture - defining 

and substantiating pedagogical conditions of improvement  this process of 

preparation and development of the stages of their implementation in higher 

education institutions. 

The pedagogical conditions of the preparation of future teachers of fine arts for 

the education of students 'aesthetic culture in the process of their education in higher 

education are defined and substantiated, namely: the formation of students' needs, 

motivation, awareness of goals and social significance of the education of aesthetic 

culture of students; the direction of the content of the professional training of future 



14 

 

teachers of fine arts for acquiring aesthetic experience and its application in the 

process of raising the aesthetic culture of students; the use of innovative forms, 

methods and pedagogical technologies for the training of future teachers of fine art 

for the education of students' aesthetic culture and the formation of the ability to 

apply acquired knowledge in educational work with schoolchildren; the 

purposefulness of the contents of the practical training of students for the 

organization of educational work in the context of the formation of aesthetic culture 

of students. 

In order to verify the effectiveness of sound pedagogical conditions for the 

training of future specialists, a molding experiment was carried out, which was 

carried out in three stages.  In the first stage (informational and motivational) in order 

to form students' motivation and positive attitude to educational work, to increase 

interest in educational activities, to acquire knowledge and to understand the essence 

of the concept of "aesthetic culture", to familiarize with the peculiarities of practical 

activity, a number of appropriate measures were carried out, expanded and is 

supplemented with the subject and content of seminars and practical classes on 

educational disciplines, which have potential opportunities in the preparation of 

future teachers of fine arts for the upbringing of aesthetic  the culture of the students. 

At the second stage (value-productive) with the purpose of acquiring the future 

teachers of the fine art of professional competences in the education of aesthetic 

culture of students, the ability to apply innovative pedagogical technologies, 

actualization of the value attitude to the education of aesthetic culture of 

schoolchildren to individual seminars and practical classes of professionally oriented 

disciplines, creative exercises, problem-solving tasks, situations, simulation of 

educational activities, etc. At the third stage (creative activity), during the 

experimental and experimental work, students creatively realized acquired aesthetic 

experience in practical activities with the aim of further developing their own 

aesthetic culture, creative self-realization as a teacher of fine arts – a carrier of 

aesthetic culture. Effective forms and methods of forming the structural components 

of the readiness of future teachers of fine arts to aesthetic culture of students: forms 
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(practical seminars, round tables, disputes, briefings, trainings, excursions to 

museums, exhibition halls, information discourse, advisory posts, etc.) and methods 

(brain-storming, intervision, modeling of professional situations, analysis of 

pedagogical situations, method of "free association", method of projects, micro-

examination, case-method, "microphone", "circle of ideas" silt, didactic games and so 

on.). 

The effectiveness of the implementation of the pedagogical conditions for the 

training of future teachers of fine arts to the education of the aesthetic culture of 

students was tested using the criteria x2-Pearson and t-Student, whose indicators 

indicate a positive dynamics in readiness levels. The results of the experimental work 

showed that the purpose of the scientific search was achieved, the problem was 

fulfilled, and the hypothesis was confirmed. 

The perspective directions of further scientific researches are determined. 

The scientific novelty and the theoretical significance of the research results 

are that: for the first time a holistic analysis of the problem of the preparation of 

future teachers of fine arts for the education of the aesthetic culture of students has 

been made and the structure of the specified training has been determined;  the 

theoretical substantiation of the pedagogical conditions of the preparation of future 

teachers of fine arts for the education of students' aesthetic culture (formation of 

students' needs, motivation, awareness of goals and social significance of the 

education of students' aesthetic culture, the direction of the content of the 

professional training of future teachers of fine arts for acquiring aesthetic experience 

and its application in the process of education  the aesthetic culture of students; the 

use of innovative forms, methods and pedagogical technologies of future training  

Fine Art's teachers to educate students and aesthetic culture formation ability to apply 

their knowledge in educational work with students, focus the content of practical 

training students for the organization of educational work in the context of aesthetic 

culture of students) and developed stages of their implementation;  the components of 

readiness (emotionally-motivational, cognitive, creative-activity) are determined, 

criteria are set out with the corresponding indicators (degree of motivation and 
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positive emotional attitude towards the education of students' aesthetic culture, the 

system of knowledge of students about the structure, specifics and methods of raising 

the aesthetic culture of students, the system is professionall - Significant skills and 

skills for the creative implementation of the process of raising the aesthetic culture of 

students);  Levels (sufficient, average, low) readiness of future teachers of fine arts 

for raising the aesthetic culture of students are characterized; the content of the key 

concepts is clarified: "aesthetic culture", "education of aesthetic culture of students", 

"professional training of the future teacher of fine arts for the education of students' 

aesthetic culture", "pedagogical conditions"; the content, methods and forms of 

preparation of future teachers of fine arts for the education of students' aesthetic 

culture in the institution of general secondary education have been further developed. 

 The practical significance of the study is the development and implementation 

of educational and methodological support for the training of future teachers of fine 

arts for the education of students' aesthetic culture, which includes: methodical 

recommendations for organizing the education of aesthetic culture of students in the 

context of pedagogical practice; a complex of exercises and tasks aimed at 

developing skills and abilities of organizing the education of aesthetic culture of 

schoolchildren;  methodical manual "Education of aesthetic culture of students in 

extracurricular activities (to help future teacher)". 

 Proposed theoretical and methodological materials in the dissertation research 

can be used in the process of improving the professional training of future teachers of 

fine arts, in the development of educational programs of professional-oriented 

courses, teaching aids, research work of students of the specialty "Fine Arts". 

 Key words: aesthetic culture, aesthetic culture of the person, education of 

aesthetic culture of students, professional training of the future teacher of fine arts, 

pedagogical conditions. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Розбудова української держави, зміна 

суспільних пріоритетів, модернізація національної системи освіти зумовлюють 

необхідність виховання особистості зі сформованою естетичною культурою, 

розвиненим почуттям прекрасного, здатної керуватися естетичними 

принципами в усіх сферах життєдіяльності.  

Виховувати таку особистість – місія учителя, зокрема вчителя 

образотворчого мистецтва, який володіє фаховою майстерністю та усвідомлює 

себе провідником естетичної культури, відчуває внутрішній світ своїх 

вихованців.  

Актуальність означеної проблеми окреслена у законодавчих та 

нормативно-правових документах, зокрема: законах України «Про освіту» 

(2017), «Про вищу освіту» (2014), Середньостроковому плані пріоритетних дій 

Уряду до 2020 року (2017), Концепції «Нова українська школа» (2016), 

Концепції розвитку педагогічної освіти (2018), Концепції художньо-

естетичного виховання учнів (2004), Дорожній карті мистецької освіти 

ЮНЕСКО (2006) та інших документах, в яких наголошується на необхідності 

якісної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів, розвитку естетичного смаку, 

світосприймання, здатності правильно розуміти прекрасне у мистецтві, 

природі, явищах суспільного життя.  

Проблемі формування естетичної культури особистості присвячені 

наукові праці Ю. Борєва, А. Бурова, І. Зязюна, М. Кагана, І. Конікова, 

В. Липського та ін. Психологічні механізми формування естетичної культури 

особистості розкрито у наукових розвідках І. Беха, Г. Костюка, В. Моляка, 

Л. Рубінштейна, П. Якобсона та ін. Загальнотеоретичні питання підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва досліджували українські 

(О. Кайдановська, С. Коновець, І. Мужикова, О. Музика, М. Пічкур, 

О. Смірнова, Г. Сотська, Т. Стрітьєвіч, В. Щербина та ін.) та зарубіжні 
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(В. Банніков, Н. Басарєва, В. Данилов, Л. Малінська, П. Пайдуков, Н. Смірнова, 

Г. Федьков, В. Ячмєнєва та ін.) вчені.  

Специфіку підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

навчання і виховання учнів закладів загальної середньої освіти висвітлено 

Л. Базильчуком, Г. Кузьменко, Т. Міховою, Л. Малінською, В. Ружицьким та ін. 

Особливості організації освітнього процесу щодо формування естетичної 

культури особистості в закладах освіти розглядали В. Бутенко, Д. Джола, 

Н. Комарова, Н. Крилова, Л. Масол, Н. Миропольська, Г. Петрова, В. Тименко, 

В. Черкасов, А. Щербо та ін. 

Водночас вивчення показало, що у вітчизняній педагогіці відсутні 

комплексні дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу 

загальної середньої освіти. 

Науковий аналіз досліджуваної проблеми та вивчення сучасного стану 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів дали змогу виявити суперечності між: 

- завданнями, що покладаються на естетичне виховання сучасної школи і 

рівнем професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

до реалізації цього процесу; 

- естетико-культурологічним потенціалом образотворчого мистецтва й 

недооцінюванням педагогами його значення у вихованні естетичної культури 

учнів; 

- необхідністю підвищення ефективності підготовки майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів і 

недостатнім рівнем  навчально-методичного забезпечення цього процесу. 

Актуальність означеної проблеми, недостатній рівень її наукової 

розробленості та необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумовили 

вибір теми дисертаційного дослідження – «Підготовка майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів 

закладу загальної середньої освіти».  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане згідно з темою науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича «Теоретико-методологічні 

та методичні інновації у професійно-педагогічній підготовці фахівців у 

контексті вимог входження в міжнародний освітній простір» (РК № 

0116U007044). Тему дисертації затверджено Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 10 від 30 

жовтня 2014 року) та узгоджено рішенням Бюро Міжвідомчої ради з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол № 1 від 26 січня 2016 року).  

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів у 

закладах вищої освіти. 

Мета дослідження – на основі теоретичного аналізу досліджуваної 

проблеми, вивчення освітньої практики обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів.  

Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на положенні про те, що в 

умовах змін у соціально-економічному, науково-технічному та культурному 

житті, реформування освітньої системи України посилюється актуальність 

завдання вчителя образотворчого мистецтва щодо формування духовно 

багатої, гармонійної особистості, здатної бачити, відчувати, розуміти 

прекрасне, творити його у навколишній дійсності. Успішне вирішення цієї 

проблеми забезпечить ефективна професійно-педагогічна підготовка майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів 

закладу загальної середньої освіти.  
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Концепція дослідження містить три взаємопов’язані аспекти, які 

сприяють реалізації основної ідеї дослідження: методологічний аспект 

передбачає обґрунтування філософських ідей, положень, принципів підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів, окреслює взаємозв’язок компетентнісного, особистісно 

зорієнтованого, культурологічного та діяльнісно-творчого підходів; 

теоретико-педагогічний аспект відображає: міждисциплінарний аналіз ідей, 

положень, дефініцій проблеми дослідження, взаємозв’язок теорії і практики в 

процесі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів, визначення та теоретичне обґрунтування 

педагогічних умов удосконалення цієї підготовки до окресленого виду 

діяльності; практико-методичний аспект передбачає експериментальну 

перевірку ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів та розробку 

навчально-методичного забезпечення цього процесу, формування умінь у 

майбутніх фахівців застосовувати набуті знання у виховній роботі зі 

школярами, зокрема у вихованні в них естетичної культури.  

Гіпотеза дослідження: підготовка майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів буде більш ефективною за 

таких педагогічних умов: формування у студентів потреби, мотивації, 

усвідомлення цілей і соціальної значущості виховання естетичної культури 

учнів; спрямованості змісту професійної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва на набуття естетичного досвіду та застосування його 

в процесі виховання естетичної культури учнів; використання інноваційних 

форм, методів, педагогічних технологій у підготовці майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів і 

формування вміння застосовувати набуті знання у виховній роботі зі 

школярами; цілеспрямованості змісту практичної підготовки студентів на 

організацію виховної роботи у контексті формування естетичної культури 

учнів. 



26 

 

Для досягнення мети та доведення гіпотези сформульовано завдання 

дослідження:  

1. Проаналізувати стан дослідженості проблеми підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів у 

педагогічній теорії і практиці та визначити структуру означеного процесу. 

2. Виокремити критерії, показники та виявити рівні готовності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів. 

3. Визначити й теоретично обґрунтувати педагогічні умови підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів та розробити етапи їх реалізації.  

4. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів та здійснити аналіз результатів їх реалізації. 

5. Розробити навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури 

школярів. 

Методологічну основу дослідження становлять на рівні філософської 

методології: філософія культури; теорія цінностей (аксіологія); теорія пізнання 

(гносеологія); на рівні загальнонаукової методології: культурологічний, 

особистісно зорієнтований, компетентнісний, діяльнісно-творчий підходи; на 

рівні конкретнонаукової методології: загальнодидактичні та специфічні 

принципи (емоційності навчання, внутрішньої свободи особистості, суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, формування творчого потенціалу, створення сприятливого 

середовища, естетичної активності, інноваційності навчання та виховання) до 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

Теоретичною основою дослідження є: положення філософії освіти 

(В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Огнев’юк); положення мистецької 

педагогіки і педагогіки мистецтва (Л. Масол, О. Отич, О. Рудницька, 

М. Чембержі, О. Шевнюк, О. Щолокова, та ін.); психологічні засади 

формування особистості (Г. Балл, В. Моргун, Е. Помиткін, В. Рибалка та ін.); 
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ідеї розвитку педагогічної майстерності учителя (С. Вітвицька, 

А. Кузьмінський, О. Лавріненко, Л. Онищук, М. Солдатенко, С. Соломаха та 

ін.); концептуальні засади підготовки учителів образотворчого мистецтва 

(С. Коновець, Г. Кузьменко, О. Музика, М. Пічкур, В. Ружицький, О. Сова, 

Г. Сотська та ін.); теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів 

до виховної роботи (З. Гаркавенко, О. Дубасенюк, М. Козак, Л. Кондратова, 

Г. Лактіонова, Л. Хомич та ін.); наукові розвідки щодо виховання естетичної 

культури учнів (О. Буров, М. Верб, Н. Крилова, М. Лещенко, В. Липський, 

Б. Лихачов, Л. Михайлова, Г. Петрова, Г. Шевченко та ін.). 

Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети та перевірки 

гіпотези використано комплекс методів дослідження: теоретичні: аналіз 

філософської, мистецтвознавчої, психолого-педагогічної, науково-методичної 

літератури, нормативно-правових документів з метою визначення стану 

розробленості досліджуваної проблеми; аналіз і синтез дослідницьких даних – 

для уточнення структури професійної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів та 

визначення педагогічних умов означеної підготовки; емпіричні: спостереження, 

анкетування, опитування, бесіди, інтерв’ю, тести, метод експертних оцінок – 

для визначення рівнів готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

до виховання естетичної культури учнів; педагогічний експеримент 

(констатувальний і формувальний етапи) – з метою перевірки ефективності 

обґрунтованих педагогічних умов; статистичні (математичні) – кількісний та 

якісний аналіз результатів дослідження з використанням х
2
-критерію Пірсона, t-

критерію Ст’юдента, що дало змогу здійснити об’єктивну діагностику та 

забезпечити їх достовірність. 

Організація дослідження. Дослідження здійснювалося впродовж 2013-

2018 років у три етапи. 

На першому етапі (2013-2014 рр.) вивчено стан дослідженості проблеми 

у філософській, психолого-педагогічній, мистецтвознавчій науковій літературі; 

проаналізовано освітню нормативну базу з підготовки майбутніх учителів 
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образотворчого мистецтва закладів вищої освіти (освітньо-професійні 

програми, навчальні плани, навчальні програми дисциплін); обґрунтовано 

об’єкт, предмет, сформульовано гіпотезу, визначено завдання дослідження. 

На другому етапі (2014-2015 рр.)  розроблено відповідний діагностичний 

інструментарій для проведення експериментального дослідження; здійснено 

вибірку досліджуваних; уточнено критерії, показники і рівні готовності 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів; проведено констатувальний етап експерименту. 

На третьому етапі (2015-2018 рр.) обґрунтовано педагогічні умови 

підготовки студентів до виховання естетичної культури учнів закладу загальної 

середньої освіти та розроблено етапи їх реалізації; проведено формувальний 

етап експерименту; зроблено порівняльний та статистичний аналізи 

експериментальних даних; сформульовано загальні висновки та перспективи 

подальших наукових досліджень; оформлено рукопис дисертації. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

здійснювалася на базі Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва 

Львівської національної Академії мистецтв, Центральноукраїнського 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Чернівецького 

інституту післядипломної педагогічної освіти й закладів загальної середньої 

освіти Чернівецької та Івано-Франківської областей (Банилово-Підгірнівська 

гімназія, Іспаська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Миколи Марфієвича, Іспаський НВК (ЗНЗ І-

ІІ ст.-ДНЗ), Міліївська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Дмитра Загула, Опорний заклад 

Сторожинецький ліцей, Старокутська ЗОШ І-ІІІ ст.). У дослідженні взяли участь 

394 студенти та 80 учителів образотворчого мистецтва закладів загальної  

середньої освіти. 

Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження 

полягають у тому, що:  
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вперше здійснено цілісний аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів та визначено 

структуру означеної підготовки; теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів (формування у студентів потреби, мотивації, 

усвідомлення цілей і соціальної значущості виховання естетичної культури 

учнів; спрямованість змісту професійної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва на набуття естетичного досвіду та застосування його в 

процесі виховання естетичної культури учнів; використання інноваційних форм, 

методів і педагогічних технологій підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів і формування вміння 

застосовувати набуті знання у виховній роботі зі школярами; цілеспрямованість 

змісту практичної підготовки студентів на організацію виховної роботи у 

контексті формування естетичної культури учнів) та розроблено етапи їх 

реалізації; визначено компоненти готовності (емоційно-мотиваційний, 

когнітивний, креативно-діяльнісний), виокремлено критерії з відповідними їм 

показниками (ступінь мотивації та позитивного емоційного ставлення до 

виховання естетичної культури учнів; система знань студентів щодо структури, 

специфіки і методики виховання естетичної культури учнів; система професійно-

значущих умінь і навичок для творчого здійснення процесу виховання 

естетичної культури учнів); схарактеризовано рівні (достатній, середній, 

низький) готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів; 

уточнено зміст ключових понять «естетична культура», «естетична 

культура особистості», «виховання естетичної культури учнів», «професійна 

підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів», «педагогічні умови»; 

подальшого розвитку набули зміст, методи і форми підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів 

закладу загальної середньої освіти. 



30 

 

 Практичне значення дослідження полягає в розробленні й 

упровадженні в освітній процес навчально-методичного забезпечення 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури школярів, яке включає: методичні рекомендації до 

організації виховання естетичної культури учнів в умовах педагогічної 

практики; комплекс вправ і завдань, спрямованих на вироблення умінь і 

навичок організації виховання естетичної культури школярів; методичний 

посібник «Виховання естетичної культури учнів у позаурочній діяльності (на 

допомогу майбутньому вчителю)». 

Запропоновані в дисертаційному дослідженні теоретичні й методичні 

матеріали можуть використовуватись у процесі вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, при розробленні 

навчальних програм професійно-орієнтованих курсів, навчально-методичних 

посібників, науково-дослідної роботи студентів спеціальності «Образотворче 

мистецтво». 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній 

процес Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(довідка № 17/17-3593 від 22.12.2018 р.), Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника (довідка № 01-15/06-04-617 від 

27.04.2018 р.), Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва 

Львівської національної Академії мистецтв (довідка № 01-04-132 від 

06.06.2018 р.), Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка (довідка № 206-К від 10.04.2018 р.), Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (довідка № 2/4-453 від 

29.05.2018 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і 

практичні результати дослідження знайшли відображення в доповідях і 

повідомленнях на міжнародних конгресах: «Етнодизайн: Європейський вектор 

розвитку і національний контекст» (Полтава, 2015), «Етнодизайн у контексті 

українського національного відродження та європейської інтеграції (Полтава, 
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2016); міжнародних науково-практичних конференціях: «Якість неперервної 

освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози» 

(Київ-Чернівці, 2015), «Ерделівські читання» (Ужгород, 2014, 2015), «Наукова 

спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього» (Київ, 

2017),  «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» 

(Умань, 2017); «Основні напрямки розвитку педагогічної науки» (Чернігів, 

2017); всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Ключові питання 

наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» (Львів, 2018), 

«Актуальні питання педагогіки та психології: шляхи теоретичного і 

практичного вирішення проблем» (Одеса, 2018), «Актуальні проблеми 

гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (Київ, 2018); на звітних 

науково-практичних конференціях викладачів і аспірантів Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, 2015-2018 рр.), 

засіданнях кафедр декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, 

педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (2015-2018 рр.).  

Основні положення і результати дослідження висвітлено у 

23 одноосібних наукових публікаціях, з яких: 1 методичний посібник; 10 статей 

у наукових фахових виданнях України (у тому числі 3 – у виданнях України, 

що включені до міжнародних наукометричних баз); 2 статті у зарубіжних 

наукових періодичних виданнях; 10 публікацій у збірниках матеріалів 

міжнародних науково-практичних конференцій.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (285 найменувань, з 

них 6 – іноземною мовою), 19 додатків на 114 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації становить 353 сторінки, з них 193 сторінки основного тексту. Роботу 

ілюстровано 17 таблицями та 8 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО 

ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАКЛАДУ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

У розділі розглянуто професійну підготовку майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів як 

актуальну проблему педагогічної теорії та практики. Розкрито методологічні 

засади виховання естетичної культури учнів закладу загальної середньої освіти 

та зміст провідних понять дослідження. Визначено та проаналізовано 

структурні компоненти підготовки майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури школярів. 

1.1. Виховання естетичної культури учнів – важлива складова 

професійної діяльності вчителя образотворчого мистецтва 

Сучасні реалії розвитку та реформування освітньої галузі в Україні, вплив 

євроінтеграційних процесів вимагають підготовки педагогів, які володіють не 

тільки професійними знаннями, а й уміло застосовують усі необхідні засоби 

виховного впливу на учнів. Учитель виступає реалізатором державної політики 

щодо розвитку й формування духовної культури підростаючого покоління.  

Тому сучасній школі потрібний такий учитель, професійна діяльність 

якого б позиціонувала його як фахівця, який не лише інформує, але й активно 

впливає на виховання та всебічний розвиток тих, кого він навчає. Саме такий 

підхід і лежить в основі професійної діяльності вчителя образотворчого 

мистецтва. 

Професійна діяльність вчителя образотворчого мистецтва є складною та 

багатоаспектною, яка реалізується у різних її напрямах, серед яких: організація 

виховного середовища, формування переконань і позитивних ставлень, 
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пізнання навколишньої дійсності, засвоєння культурних надбань, 

загальнолюдських ідеалів і системи цінностей та ін. 

У контексті нашого дослідження саме виховна діяльність учителя 

образотворчого мистецтва, зокрема в площині естетичного виховання, набуває 

актуальності. 

Сучасний етап реформування національної системи освіти 

характеризується підвищенням ролі естетичного виховання підростаючого 

покоління, де важливого значення набувають проблеми відродження 

національної духовності, розвитку і становлення гармонійної, творчої 

особистості. Актуальні в цьому напрямку питання формування естетичної 

культури особистості учня на основі особистісно зорієнтованого підходу. 

За переконанням В. Сухомлинського, виховання – це складний, 

багатогранний комплекс впливу на людину, спрямований на формування 

гармонійної, всебічно розвиненої особистості як творця матеріальних і 

духовних благ, громадянина, культурної особистості (Сухомлинський,  1988).  

В. Сластьонін, Л. Подимова визначають виховну роботу як педагогічну 

діяльність, спрямовану на організацію виховного середовища й управління 

різноманітними видами діяльності вихованців з метою виконання завдань 

гармонійного розвитку особистості (Сластёнин & Подымова, 1997). 

У дослідженні О. Дубасенюк (2005) виховна діяльність розглядається як 

взаємодія педагога-вихователя з учнями, у процесі якої розв’язується комплекс 

виховних задач, спрямованих на саморозвиток, самовиховання молодої людини 

в особистісному і соціальному планах.  

До стратегічних орієнтирів сучасного виховання І. Бех (2008) відносить 

пошук, використання ефективних психолого-педагогічних засобів і технологій, 

які забезпечували б виховання у дітей та молоді суспільно значущих соціальних 

і морально-духовних цінностей. На думку вченого, зміст виховання виражений 

системою цілей, оскільки основна його мета – ідеальний вихованець як носій 

певних цінностей (Бех,  2009, с. 127).  
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Аналізуючи зміст поняття «виховна робота», дослідниця Л. Маленкова 

зауважує, що це – цілеспрямована діяльність суб’єкта виховання (будь-якого 

шкільного педагога) (Максимов, 1972, с. 11-24). 

Сукупністю послідовних і взаємопов’язаних дій педагога, які 

спрямовують вплив на учня в рамках реалізації своїх професійних функцій 

шляхом здійснення послідовних і взаємопов’язаних дій, – саме так визначають 

виховну роботу вчителя вчені М. Рожков і Л. Байбородова  (Рожков & 

Байбородова, 2000).  

Враховуючи результати психолого-педагогічних досліджень 

(Б. Ананьєва, Д. Богоявленської, Н. Ветлугіної, Л. Виготського, Дж. Гілфорда, 

Д. Джоли, А. Комарової, О. Комаровської, Б. Теплова, А. Щербо та ін.) з 

означеної проблеми, можемо стверджувати, що важливою складовою виховної 

роботи вчителя образотворчого мистецтва є виховання естетичної культури 

школярів. 

Акцентуємо, що процес виховання естетичної культури учнів забезпечує 

зміст, мета і завдання естетичного виховання, які відображають сукупність дій 

вихователя та вихованців, спрямованих на формування естетичної культури 

особистості (Лозовая & Троцко, 1994, с. 89)  (додаток А). 

Проблема естетичного виховання та виховання естетичної культури 

учнівської молоді широко репрезентована у дослідженнях учених, серед яких 

цінними для нас є фундаментальні положення особливостей естетичного 

виховання учнів, сформульовані дослідниками ІІ пол. ХХ ст. (С. Герасимов, 

П. Говдя, А. Джола, І. Зязюн, Л. Коваль, Б. Лихачов, Л. Пєлькіна, Т. Цвєлих, 

Г. Шевченко, Д. Щербо). 

 У словнику з естетики знаходимо тлумачення «естетичного виховання» 

як цілеспрямованої системи дієвого формування людини, здатної сприймати, 

оцінювати, усвідомлювати естетичне у житті, природі й мистецтві, жити і 

перетворювати світ, творити «другу природу» за законами краси (Овсянников, 

1983, с.23).   
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На думку С. Шацького, естетичне виховання – це виховання почуттів, на 

яких базується свідомість, а отже інтелект, і все, що вирізняє людину; і лише 

тоді, коли ці почуття знаходяться у значній гармонії з навколишнім світом, 

формується особистість в усій її повноті (Шацкая & Скаткин, 1976). 

Зміст естетичного виховання, орієнтований на формування естетичної 

культури школярів, передбачає розвиток в останніх здатності сприймати 

прекрасне в природі, праці, творах мистецтва, навколишньому світі, поведінці 

людей, які прагнуть насолоджуватися цим прекрасним (Неменский, 1987). 

На думку А. Кузьмінського, метою естетичного виховання є формування 

культури людських почуттів, розвиток умінь і навичок творити красу в 

навколишній дійсності, уміти відрізняти прекрасне від потворного й жити за 

законами краси (Кузьмінський & Омеляненко, 2004, с. 303). 

Завдання естетичного виховання полягає в передачі молодому поколінню 

«цілого пласта нагромадженого людством досвіду чуттєво-емоційного та 

інтелектуального життя, що зберігається в усіх людських творіннях, у ставленні 

людей один до одного, відображається у системі художніх цінностей, а також у 

ставленні людини до навколишнього світу і до світу природи» (Андрущенко,  

Грицаєнко,  Дорога та ін., 2015, с.100). 

У контексті досліджуваного питання важливості набуває також зарубіжний 

досвід естетичного виховання: Д. Арнольд (D. Arnold), Г. Бенток (G. Bantock), 

Р. Гібсон (R. Gibson), П. Еббс (P. Abbs), Р. Скратон (R. Scruton), Р. Шоу (R. Shaw) 

(Велика Британія); М. Киященко, В. Самохвалова, О. Шапінська (Росія); 

Т. Манро, Дж. Фіске (США); Г. Зелле, Г. Емер (Німеччина); П. Бурд’є 

(Франція); Я. Цунетомо (Японія). 

Зокрема в працях професора П. Еббса (Великобританія) знаходимо цінні 

для нашого дослідження провідні положення естетичного виховання 

особистості: естетичні почуття – фундаментальна властивість людини; кожен 

вид мистецтва має своє естетичне поле, яке базується на певній традиції; 

художня діяльність активізує естетичне поле; процес сприймання мистецтва 

об’єднує пізнання з насолодою; у добре збалансованій педагогічній системі 
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естетичне поле забезпечує гармонійне виховання творчої особистості; творчість 

нерозривно пов’язана з умінням мріяти та фантазувати (Aввs, 1989). 

 Викладач Кембріджського університету Р. Гібсон є автором системи 

«активного естетичного виховання», концептуальні ідеї якої полягають у: 

наданні вихователеві можливості виявити власні почуття через вивчення різних 

видів мистецтв; виховання почуттів учнів засобами мистецтва; виховання 

емпатії (мистецтва співпереживання); формування уміння контролювати власні 

емоції  (Gіbson,1988). 

Сучасна педагогіка школи, орієнтуючи свої розробки на естетизацію 

освітньо-виховного процесу та формування у дитини усвідомлення того, що 

вона є невід’ємною частиною природи, культури, історії та ін., стратегічною 

метою виховання визначає формування основ особистісної культури, залучення 

дитини до загальнолюдських духовних цінностей (Комаровська,1992; Масол, 

2006; Чумичева, 1998). 

Зважаючи на такий контекст, необхідно вказати, що педагогічна система 

української школи спрямована на те, щоб підростаюче покоління отримало 

естетичне виховання, набуло почуття прекрасного (Зязюн, Миропольська & 

Хлєбнікова, 1998). 

Вважаємо, що для усвідомлення теоретичних основ підготовки 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів необхідно з’ясувати зміст основних дефініцій досліджуваної 

проблеми, зокрема «естетична культура», «естетична культура особистості» та 

«виховання естетичної культури учнів». 

Оскільки базовим поняттям нашого дослідження виступає «естетична 

культура», спочатку коротко розглянемо зміст поняття «культура».  

Насамперед варто зазначити, що поняття «культура» є дослідженим 

феноменом із різних позицій: у галузі філософії (М. Бахтін, М. Бердяєв, 

М. Каган та ін.), культурології (Ю. Богуцький, М. Закович, О. Шевнюк а ін.), 

психології (Л. Виготський, Д. Леонтьєв, Г. Цукерман та ін.), соціології 

(Г. Авер’янова, М. Юрій та ін.), педагогіки (Н. Дерев’янко, В. Тернопільська та 
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ін.). Відомо також, що на даний час науковці виділяють більше 500 визначень 

культури, що пояснюється багатогранністю феномена і широкою сферою 

застосування терміна «культура» в конкретних дисциплінах. 

Аналіз філософських джерел (Арнольдов, 1984; Бахтин, 1986; Бердяев, 

1991; Вилков, 1995; Степин, 1999) свідчить, що поняття «культура» 

сформувалася під впливом різних історичних процесів. Спочатку воно означало 

обробіток людиною землі, потім називали процеси й результати обробітку 

природних матеріалів у різноманітних ремеслах,  пізніше «культура» означає 

процеси виховання і навчання людини. 

Зазначаємо також, що поняття «культура» в етимологічному значенні 

бере початок ще з часів античності: його визначення знаходимо в трактатах 

філософів і педагогів Стародавньої Греції та Риму спочатку у розумінні 

культури душі, розуму, тіла, що досягається шляхом цілеспрямованих вправ і 

виховання. Загалом, в античній свідомості розуміння культури ототожнюється з 

пайдеєю, тобто освіченістю (Радул & Кушнір, 2015, с. 32). 

Власне поняття «культура» одним із перших використав римський 

письменник Марк Катон у значенні «агрикультура» в одному із трактатів про 

землеробство. Перше наукове визначення культури здійснено англійським 

етнографом Е. Тайлором: «Культура в широкому сенсі складається у своєму 

цілому із знань, вірувань, мистецтва, моральності, законів, звичаїв і деяких 

інших здібностей і звичок, засвоєних людиною як членом суспільства» (Тайлор, 

1989, с.17).  

Ж. Безвершук і О. Щербакова (2006) подають визначення «культури» в 

широкому розумінні: вона охоплює всю творчу діяльність людини, сукупність 

умінь, що її забезпечують, результат цієї діяльності у своєму вищому вияві – 

мистецтві.  

Культура визначається ученими також як «специфічний спосіб організації 

і розвитку людської життєдіяльності, що виявляється в продуктах матеріальної 

та духовної  праці, у системі визначених норм, у духовних цінностях, у 
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сукупності взаємовідносин людей і природи, а також між собою» (Машкіна,  

Усатенко,  Хомич,  & Шахрай,  2016, с.8-9). 

 Роль культури в житті людини і суспільства виражається через її функції, 

зокрема: адаптивну, комунікативну, інформаційну, нормативно- 

регулятивну, аксіологічну, виховну, соціологічну та інтегративну (Сандюк, 

Щубелка,  Шмиголь, Сулим,  Симоненко та ін., 2012).  

У виявленні сутності окресленого феномену з позиції педагогіки доречно 

скористатися тлумаченням терміну «культура» українського педагогічного 

словника, а саме: «культура – це сфера духовного життя суспільства, що 

охоплює насамперед систему виховання, освіти, духовної творчості» 

(Гончаренко, 1997, с. 182). 

Для нашого дослідження важливе також трактування культури 

О. Рудницької (2000), яка подає її як сукупність практичних, матеріальних і 

духовних надбань суспільства, які висвітлюють його історично досягнутий 

рівень розвитку та втілюються в результатах продуктивної діяльності людини. 

Водночас під «культурою» дослідниця розуміє рівень освіченості, вихованості 

окремої людини та якісний рівень оволодіння певною галуззю знань чи 

діяльності (с.108-109).  

Відомий український учений-педагог, академік І. Зязюн (2008) доводить, 

що культура визначає систему ціннісних уявлень для кожної людини та 

регулює її індивідуальну, соціальну поведінку, а також виконує роль 

фундаменту для постановки та здійснення пізнавальних, практичних, 

професійних і особистісних завдань. 

Плеяда вчених і філософів (С. Гессен, І. Зязюн, О. Леонтьєв, 

О. Рудницька, Г. Філіпчук та ін.) доводять здатність культури детермінувати 

процеси формування і розвитку особистості в ході активної й цілеспрямованої 

передачі новим поколінням досягнень людського досвіду (Філіпчук, (2002).  

Науковці акцентують також на необхідності посилення зв’язку між 

культурою та освітою, розгляду освіти як «культурного процесу, завдяки якому 

здійснюється реалізація важливих соціокультурних функцій: способів 
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входження людини у світ культури; соціалізація людини; трансляція культурно 

сформованих зразків людської діяльності і культурних цінностей» (Зязюн, 

2001, с.40). 

У педагогіці поняття «культура» використовується переважно як 

основний фактор-джерело, звідки черпається зміст освіти, та як соціальний 

регулятор, що відображає ціннісні продукти духовної й матеріальної діяльності 

людини, її властивості та якості як носія й творця культури (Дубасенюк & 

Сидорчук (Ред.), 2012, с.46). 

Культуру поділяють на світову і національну, яка створена різними 

соціальними групами одного суспільства й виявляється у мові, релігії, 

літературі, музиці, живописі, архітектурі, філософії, традиціях. Серед 

визначених видів культури віднаходимо й естетичну культуру, яка є важливою 

для подальшого дослідження і визначається як складний багатогранний 

феномен наукової думки від давніх часів до сьогодення. 

Міждисциплінарний аналіз проблеми естетичної культури засвідчує, що 

вона розглядається з позиції: філософських теорій (А. Буров, М. Каган, 

В. Ліпський, В. Самохвалова та ін.); естетико-культурологічної думки 

(Ж. Безвершук, Ю. Борєв, О. Пірадов, О. Щербакова та ін.); психолого-

педагогічних основ естетичної культури (І. Зязюн, А. Комарова, Н. Крилова, 

Я. Мамонтов, В. Моляко, Г. Петрова, Л. Рубінштейн, А. Щербо та ін.).  

Зауважимо, що єдиних підходів до визначення поняття «естетична 

культура» немає (додаток Б). 

 З позиції філософських учень поняття «естетична культура» утвердилось 

як загальна характеристика рівня засвоєння й перетворення світу та самої 

людини за законами краси. Досліджуваний нами феномен органічно охоплює 

як усі елементи естетичного духовного споглядання, так і всі здібності до 

естетичної творчості. Визначаючи суть естетичної культури, вдаємося до 

досліджень М. Кагана, який трактує її як систему засобів і продуктів, за 

допомогою яких людина естетично опановує світ  (Бабков, 2010). 
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У загальному значенні зміст естетичної культури полягає у формуванні та 

розвитку образного, емоційного сприйняття та ставлення до мистецтва і 

дійсності, творчих здібностей, художніх смаків, умінь, навичок діяльності та 

поведінки за законами краси (Лихачев, 1985, с.123).   

І. Зязюн, Н. Миропольська, Л. Хлєбнікова (1998) розглядають естетичну 

культуру як «переживання культу світла, що передбачає обов’язковий чуттєвий 

відгук людини на все, що відбувається у світі, який її оточує» (с. 17). 

Під поняттям «естетична культура» педагог-митець Я. Мамонтов розуміє 

складну якість цілісної особистості, спрямовану на гармонізацію всіх сторін 

життєдіяльності людини та її взаємовідносин з навколишнім середовищем 

(Соколова, 2001). 

За дослідженнями Н. Мойсеюк (2007), естетична культура – це «здатність 

особистості до повноцінного сприймання, правильного розуміння прекрасного 

у мистецтві та дійсності, прагнення й уміння будувати своє життя за законами 

краси»  (с. 88). 

На думку сучасної вченої Г. Сотської (2014) «естетична культура 

зумовлена естетичними судженнями і оцінками, а також здатністю творчо 

виражати за законами краси накопичені естетичні враження, естетичний досвід, 

образні структури у власну професійну діяльність, у взаємовідношенні з 

оточенням, у світовідчутті, світосприйманні і творчому захопленні» (с. 50).  

О. Гук (2013) стверджує, що поняття естетичної культури включає 

результати виховання і розвитку особистості, а суть загальної естетичної 

культури особистості розглядається автором як така, що акумулює в собі 

елементи всіх складників розвитку людини (с.194-195). 

С. Федоренко доводить, що сутність поняття «естетична культура» 

ґрунтується на виявленні специфіки його провідних категорій «естетизація 

життєвого простору» та «культура» (Федоренко, 2011).  

Естетизація як ідея, на думку С. Жданової (2006), виражається в 

можливості й необхідності використання формувальних естетичних впливів, 

фактом свого вияву здатних об’єднати в єдине ціле інтелектуальні та емоційні 
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вияви особистості (с. 101). Необхідною умовою естетизації освітнього простору 

є «емоціогенність організації, змісту та методів освітньо-виховного процесу» 

(Бані-Ісса Халдун Мохамед Джабер, 2002, с.13).  

Є. Волкова (1978) зазначає, що «в естетичній культурі акцентується 

духовно-естетичний рівень свідомості суспільства і людини та відображається 

не стільки предметно-результативний прошарок культури, скільки осягнений 

рівень естетичної діяльності щодо створення й освоєння художніх цінностей, а 

також організації різних сфер життя відповідно до принципів і законів 

естетичного» (с.100).  

У наукових напрацюваннях В. Бичкова, О. Бєляєва, О. Пірадова та ін. 

естетична культура суспільства трактується як сукупність матеріального, 

духовного та художнього життя суспільства, які безпосередньо впливають на 

формування у його членів специфічних духовних сил (Сунягин, Пирадов,  

Краинская,  Султанов  & Яковлев, 1976). 

Естетична культура особистості визначається економічним чинником 

життя суспільства, оскільки підвищення ефективності виробництва, якості 

продукції у певний спосіб пов’язане з розвитком естетичних смаків, образного 

мислення. Рівень естетичної культури учнів також визначає зміст діяльності 

особистості у вільний час (Борев, 1975).  

Положення філософських, соціологічних і педагогічних дослідженнь 

окреслюють естетичну культуру особистості як структурний компонент 

загальної культури особистості, при цьому в ній виокремлюються такі важливі 

елементи, як сукупність естетичних цінностей, способів їх утворення та 

засвоєння  (Овсянников,1983). 

В. Логінова (1998) зазначає, що основою естетичної культури особистості 

є комплекс естетичних почуттів, а проявом естетичної культури є створена в 

освітньо-виховному просторі навчального закладу атмосфера творчості; 

прагнення до гармонії ідеального і реального в особистості; мистецька 

діяльність, спрямована на досягнення досконалості (с. 5).  
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Цінними для розкриття питання змісту естетичної культури особистості є 

думки про взаємозалежність рівня загальної культури від культури почуття і 

розуму, тобто естетичного почуття, які знаходимо у педагогічних працях 

А. Дистервега (1956) та Г. Песталоцці (1981.) 

У цьому  контексті О. Зайцева (2012) визначає естетичну культуру 

особистості як основу чуттєво-образної форми сприйняття людиною 

навколишнього середовища, яка забезпечує розвиток як окремих якостей 

особистості, так і універсальної можливості сприймати світ у цілому. На думку 

вченої, одним із найважливіших завдань естетичної культури є формування 

високого естетичного смаку як результату пізнання й оцінки естетичного 

сприйняття свідомістю. 

Цінними для нас є думки Г. Сотської (2014), яка резюмує, що естетична 

культура особистості є інтегративною якістю особистості, яка може сприймати 

дійсність і мистецтво крізь призму естетичного, давати їм естетичну оцінку, 

перетворювати навколишню дійсність за законами краси. Вчена акцентує, що 

«розвинена естетична культура забезпечує особистості свободу прояву всіх 

задатків і розвинених на їх основі естетичні здібностей і талантів у діяльності» 

(с. 54). 

Нам імпонує думка Л. Михайлової (2001), яка зазначає, що естетична 

культура особистості – це сформована на основі власного життєвого досвіду та 

шляхом естетичного виховання суспільства здатність людини розпізнавати й 

переживати прекрасне й потворне, піднесене й низьке, трагічне й комічне в 

мистецтві та навколишній дійсності; керуватися виробленими культурою 

естетичними цінностями у своїй практичній діяльності; створювати красу 

навколо себе й долати недосконалість світу. При цьому показником естетичної 

культури особистості є розвиненість її інтелектуальної та емоційно-чуттєвої 

сфер, що досягається засвоєнням естетичного досвіду людства та його 

подальшим розвитком як засобом власного самовизначення (с. 6). За 

переконанням В. Липського (1987), саме почуттєвий світ є підґрунтям 

естетичної культури людини (с. 5). 
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Осмислюючи різні наукові підходи до визначення сутності поняття 

«естетична культура» розуміємо його як інтегративну якість особистості, що 

виражає естетичну потребу й здатність сприймати, розпізнавати і переживати 

прекрасне в мистецтві та навколишній дійсності, керуватися виробленими 

культурно-естетичними цінностями у своїй практичній діяльності, створювати 

красу навколо себе. 

Для повнішого розкриття досліджуваного нами питання важливий аналіз 

структурних елементів естетичної культури особистості, які органічно 

поєднуються, взаємозалежать один від одного та впливають на загальний 

рівень естетичного розвитку особистості.  

Розкриття змісту складових естетичної культури, зокрема естетичної 

свідомості та окремих її елементів, віднаходимо у працях Б. Ананьєва, 

Л. Виготського, М. Гальперіна, С. Голдентрихта, Л. Зелєнова, Г. Куликова, 

О. Леонтьєва, П. Симонова, Д. Узнадзе та ін. 

Особливої вагомості для нас набувають різні підходи вітчизняних і 

зарубіжних науковців до розуміння сутності понять «естетична культура 

особистості», в яких окреслено такі її складові: естетичне сприйняття 

(А. Гулига, Л. Рейд, К. Хейд), естетичні емоцїї (О. Нікіфоров, П. Симонов), 

естетичні почуття (Д. Бест, В. Богословський, Р. Гібсон, П. Еббс, Д. Кірван), 

естетичний досвід (К. Белл, Дж. Бертон, І. Зязюн, П. Краузер, Р. Скратон, 

К. Хейд). 

На основі аналізу напрацювань учених щодо структури досліджуваного 

феномену ми виокремлюємо такі складові естетичної культури особистості: 

естетична свідомість (ідеї, погляди, смаки, ідеали, естетичне сприйняття, 

судження); естетичні почуття і переживання; досвід естетичної діяльності, які у 

своїй сукупності забезпечують розвиток естетичних здібностей, потреб і 

мотивів у сприйнятті та створенні естетичних цінностей. 

Одним із перших, хто розробив зміст і структуру естетичної культури 

особистості, – це відомий вітчизняний педагог, митець, дослідник Я. Мамонтов. 

До складових естетичної культури особистості вчений відносить: естетичне 
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сприйняття, яке полягає в естетичній оцінці особистістю власного духовного 

світу, навколишньої дійсності; естетичне ставлення до творів мистецтва; 

мистецька творчість, яка передбачає діяльність особистості на перетворення й 

удосконалення її внутрішнього світу та оточуючого середовища за законами 

добра і краси (Соколова, 2001). 

У даному контексті важливим є дослідження проблеми виховання 

естетичної культури особистості учня як однієї зі складових її загальної 

духовної культури. Розгляд естетичної культури як універсальної наукової 

категорії дозволяє стверджувати, що виховання естетичної культури є одним із 

значущих чинників усебічного розвитку особистості (Пилипенко, 2017). 

Виховання естетичної культури учнів є основною метою естетичного 

виховання особистості в умовах закладу загальної середньої освіти, що  і 

підтверджує важливість професійної виховної діяльності вчителя 

образотворчого мистецтва. 

 М. Бабков (2010) доводить, що естетична культура виховується у процесі 

естетичного виховання, яке є складовою виховного процесу та представлене 

системою заходів, спрямованих на вироблення і вдосконалення у людини 

здатності естетично сприймати, правильно розуміти, оцінювати й створювати 

прекрасне та високе у житті й у мистецтві. 

Зауважимо, що виховання естетичної культури дитини – один із 

провідних напрямів виховання учнівської молоді й охоплює тривалий період. 

Відомо, що естетична культура має насамперед соціальний характер (її 

виховання залежить від сім’ї та соціального оточення), проте особлива роль у 

цьому контексті належить школі (Паврозник, 2016). 

З огляду на це суть процесу виховання естетичної культури учнів можна 

трактувати як цілеспрямований процес забезпечення особистості системою 

естетичних знань і вироблення на їх основі естетичного смаку й естетичного 

сприйняття світу; забезпечення у такий спосіб готовності й уміння особи жити, 

працювати, поводитися за законами краси.  
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На важливості підвищення рівня естетичної культури особистості в 

процесі формування її духовного світу наголошує дослідниця А. Комарова  

(1988, с.27). 

 Сучасний вітчизняний учений, психолог-педагог І. Бех (2007) наголошує 

на важливості естетики духовності у вихованні гуманістично спрямованої 

особистості, чим і утверджуються естетичні переживання, пов’язані з 

морально-духовною сферою буття людини (с. 8).  

Основоположне значення для науково-педагогічного розв’язання 

проблеми виховання естетичної культури мають дослідження у галузі 

психолого-педагогічної науки таких вчених, як Б. Асаф’єв, Л. Виготський, 

С. Рубінштейн, Б. Теплов, Б. Яворський; формування естетичного ідеалу 

(А. Вєрємьєв, Н. Кучерява, Г. Падалка); формування естетичного досвіду 

особистості (М. Горбунова, І. Зязюн, Б. Рачина). 

Нам імпонує думка О. Зайцевої (2012), яка переконана, що виховання 

естетичної культури учнів полягає у формуванні естетичних почуттів 

сприйняттів, суджень, смаків, правильного розуміння прекрасного в дійсності й 

у мистецтві, розвиток естетичних потреб та інтересів, здібностей до 

перетворення життя за законами краси. На думку дослідниці, розвиток 

естетичної культури – це тривалий процес становлення і вдосконалення 

естетичної свідомості та естетичної діяльності особистості, а проблема 

створення у процесі виховання таких умов, які б сприяли формуванню 

естетичної культури особистості, набуває все більшої актуальності. 

У контексті досліджуваного питання все більшої значимості набуває 

проблема створення у процесі виховання відповідних сприятливих умов для 

виховання естетичної культури учнів: формування естетичних сприйняттів, 

суджень, смаків, почуттів, естетичної свідомості, правильного розуміння 

прекрасного в дійсності та мистецтві, розвиток естетичних потреб та інтересів, 

здібностей до творчої участі в перетворенні життя за законами краси. 

Підкреслюємо, що виховання естетичної культури школярів є важливим 

завданням професійної діяльності вчителя образотворчого мистецтва, та 
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трактується як тривалий процес становлення і вдосконалення естетичної 

свідомості, відносин і естетичної діяльності особистості. 

С. Федоренко (2011) визначає виховання естетичної культури особистості 

учня як процес співробітництва й творчості, який відбувається в межах 

культурних традицій і передбачає розвиток ціннісного ставлення до мистецтва 

й навколишнього світу. 

Погоджуємося з думками І. Зязюна, Н. Миропольської, Л. Хлєбнікової та 

ін. (1998) про те, що початковим моментом у вихованні естетичної культури 

особистості учня є ставлення до дійсності, тобто естетичне сприйняття, яке 

сприяє розвитку емоційної сфери, емпатії, оскільки кожне естетичне явище 

породжує емоції радості, захоплення, піднесення, а твори мистецтва – складні 

почуття (с. 15). Іншими словами, виникнення позитивного або негативного 

емоційного відгуку під час сприйняття певного художнього твору або явища 

конкретною людиною надає естетичному сприйняттю ціннісного характеру, де 

сприймання зумовлює ціннісний характер виховання естетичної культури.  

Як бачимо, розвиток первинних естетичних емоцій і стійких почуттів є 

ключовим моментом у складному процесі виховання естетичної культури 

підростаючого покоління. Тому саме виховна діяльність учителя образотворого 

мистецтва на уроках і в позаурочній діяльності має сприяти розвитку 

окреслених процесів і всіляко підтримувати вихованців у їх прагненні до 

відчуття прекрасного в мистецтві, зовнішньому вираженні, побуті та 

повсякденному житті. 

У реалізації завдань виховання естетичної культури школярів важливе 

місце належить освітньо-виховній діяльності закладу загальної середньої 

освіти, а також вивченню  предметів  художньо-естетичного циклу. Зокрема, до 

таких освітніх дисциплін належить і образотворче мистецтво, яке має стати 

засобом і джерелом розвитку дитини, основою її духовного, емоційно-

естетичного та творчого удосконалення.  

На важливості образотворчого мистецтва у вихованні естетичної 

культури дитини наголошував В. Сухомлинський (1977), підкреслюючи, що 
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твори образотворчого мистецтва утверджують в юній душі почуття величі й 

краси людини, підносять особистість в її власних очах. Образотворче 

мистецтво сприяє розвитку особистісних якостей, таких як відчуття краси та 

гармонії, здатності емоційно відгукуватись на різноманітні вияви естетичного у 

навколишньому світі, вміння бачити прекрасне у спостережуваних явищах та 

усвідомлювати його, потреби в спогляданні та милуванні. Мистецтво 

приносить дітям також естетичну насолоду і  впливає на  їх духовний світ у 

цілому. 

Відомий педагог пише: «Краса – могутній засіб виховання чутливості 

душі. Це вершина, з якої ти можеш побачити те, чого без розуміння і почуття 

прекрасного, без захоплення і натхнення ніколи не побачиш. Краса – це яскраве 

світло, що осяває світ, при цьому світлі тобі відкривається істина, правда, 

добро; осяяний цим світлом, ти стаєш відданим і непримиренним. Краса вчить 

розпізнавати зло й боротися з ним» (Сухомлинський,1976, с. 414).  

В. Сухомлинський був переконаний, що переживання почуття насолоди 

прекрасним – це перше спонукання до індивідуальної творчості у сфері 

мистецтва, і чим глибше людина пережила красу, що втілена в творах 

мистецтва, тим більший у неї інтерес до власного духовного світу 

(Сухомлинський,1988, с.193). Тобто можемо вважати, що прекрасне спонукає 

людину  виховувати свої почуття й себе самого в цілому. 

На думку В. Тименка (2011), сучасна освіта має орієнтувати навчальний 

процес не тільки на пізнання й перетворення світу, але й на «проектування 

нової реальності, у якій би краса із доцільністю утворювали синтез нової якості, 

синтез освітньо культурний, синтез із елементів мистецької, технологічної і 

академічної освіти» (с.19 ). 

Я. Мамонтов пропонує залучати  учнів до різних видів мистецтв, бо будь-

який навчальний матеріал засвоюється ліпше, якщо він має художнє втілення 

(Сухомлинська (Ред.), 2005). 

Заслуговують на увагу й думки американського вченого в галузі естетики 

та психології мистецтва Р. Арнхейма який у одній із своїх праць «Мистецтво та 
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візуальне сприйняття» зазначає, що мистецтво є процесом пізнання, а головна 

небезпека, яка загрожує мистецтву, полягає у втраті його розуміння 

(Arnheim, 1974).  

Особливу роль мистецтва у вихованні естетичної культури вбачав уже 

згадуваний нами Я. Мамонтов, визначивши його головні ознаки: мистецтво 

відображає реальну дійсність художніми образами, які через 

психофізіологічний механізм діють на чуттєву й емоційну сфери особистості; 

воно «має мету в самому собі», розвиває вміння сприймати світ як об’єкт 

естетичного споглядання та емоційного ставлення; ознакою мистецтва є 

емоційне перенесення особистістю суб’єктивних переживань на художній твір. 

Дослідниця А. Соколова підкреслює, що формуванню естетичної культури 

сприяють засоби мистецтва, а естетичне виховання, за Я. Мамонтовим, сприяє 

розвитку здібностей людини, індивідуалізує об’єктивний образ навколишнього 

світу, забарвлює його особистими почуттями (Соколова, 2001). 

На провідній ролі різних видів мистецтва в естетичному вихованні 

наголошують також зарубіжні вчені (Дж. Бенток, Дж. Веллей, М. Грін, П. Еббс, 

М. Тіппет), серед яких цікаві для нас думки Дж. Бентока, який визначає такі 

функції мистецтва у виховному процесі: людинотворча («перетворення простої 

натури дитини на багатогранну особистість»); квазітерапевтична («можливість 

виявити свої почуття, емоції»); контрольно-регулююча («здійснення контролю 

над формою та способами самовираження») (Bantock, 1989, P. 145-160). 

У праці «Естетика виховання» (Б. Лихачов, 1972) акцентує увагу на 

виховних можливостях праці, краси природи й мистецтва у формуванні 

естетичної культури учнів і пропонує два шляхи виховання естетичної 

культури учнів: у процесі навчання та позакласної виховної роботи. 

Загалом, уроки образотворчого мистецтва та позаурочна діяльність учнів 

закладу загальної середньої освіти покликані сприяти естетичному розвитку 

школярів і вихованню їх естетичної культури. Саме вчитель образотворчого 

мистецтва стоїть біля витоків тривалого та складного процесу естетичного 

розвитку й становлення особистості, і чим раніше дитина навчиться сприймати 
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естетичні явища, радіти всьому живому, розуміти красу природи, мистецтва, 

тим яскравішою, естетично багатшою  буде її особистість.  

Як зауважує О. Ботюк (1996), мистецтво закладає основи художнього, 

естетичного сприйняття явищ навколишньої дійсності, а для цього потрібно у 

свідомості й емоційному розвитку дитини створити фундамент художніх 

уявлень, на які вона зможе покластися в подальшому навчанні. 

Підтримуємо думки І. Зязюна (1976) про те, що образотворче мистецтво, 

як вища форма естетичної діяльності, виділяє прекрасне як спеціальний об’єкт, 

спілкування з яким розвиває естетичне ставлення до дійсності та дає ціннісну 

орієнтацію естетичній свідомості, а у творах образотворчого мистецтва 

закладено увесь досвід ставлення до світу. 

Вітчизняний педагог К. Ушинський (1955) був переконаний, що на 

формування естетичних почуттів впливає зміст навчання (с. 289). Малювання, 

на думку педагога, є не тільки засобом відпочинку після напруженої розумової 

праці, а й засобом формування естетичного смаку, здатності глибоко сприймати 

й розуміти художньо-естетичні твори. 

Базуючись на результатах науково-педагогічних досліджень сучасних 

учених, вважаємо, що освітньо-виховний процес закладу загальної середньої 

освіти, ефективність якого залежить від професійної діяльність учителя має 

забезпечити належний естетичний розвиток,  метою якої є підготовка молодої 

людини до повсякденного сприймання й осмислення естетичних цінностей. 

Організація виховання естетичної культури дітей займає важливе місце в 

освітньо-виховному процесі закладу загальної середньої освіти, а його основи 

закладає саме початкова школа, оскільки діти цієї вікової категорії є 

найсприятливіші до краси в будь-якому її вираженні. Виходячи з цих позицій, 

початкова школа є підґрунтям для сформованості в молодого покоління як 

загальної культури, так і естетичної зокрема, вихованню якої сприяють різні 

види мистецтва (Паврозник, 2016). 

Саме початкова ланка освіти, на думку Т. Голінської (2005), покликана 

формувати в учнів цілісне світосприймання й світовідчуття, забезпечити основи 
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розвитку естетичних ідеалів і смаків, почуття відповідальності за збереження 

культурних надбань суспільства. Тому надалі коротко розглянемо основні 

аспекти та особливості виховання естетичної культури учнів початкової школи. 

Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку в естетико-

педагогічному аспекті широко висвітлено у спадщині видатних українських 

педагогів і діячів освіти. В оригінальних, національно своєрідних навчально-

виховних системах представників української педагогіки М. Корфа, С. Русової, 

А. Макаренка, В. Сухомлинського домінують емоційно-образні, зокрема 

художньо-естетичні чинники становлення особистості, єдність 

інтелектуального, морального та естетичного розвитку учнів.  

Науковцями доведено, що досвід образотворчого мистецтва, набутий 

людиною в дитинстві, дає відчутні позитивні наслідки в дорослому житті. 

Тому, розглядаючи процес естетичного виховання, потрібно враховувати вікові 

особливості дитини, оскільки різні вікові періоди вимагають від вихователів 

різних підходів. Б. Лихачов (1985) з приводу цього пише: «…період 

дошкільного і молодшого шкільного віку є, мабуть, вирішальним з погляду 

естетичного сприйняття та формування морально-етичного ставлення до 

життя» (с.35). 

Учені в галузі загальної та вікової психології, психології мистецтва 

(В. Алексєєва, Г. Балл, І. Бех, О. Запорожець, Л. Виготський, М. Гальперін, 

О. Леонтьєв, В. Ядов та ін.) визначають психологічні аспекти формування 

естетичних почуттів, мислення, розвитку можливостей молодших школярів, 

умов їх художньо-творчої самореалізації.  

Беззаперечний той факт, що для учнів молодшого шкільного віку важливе 

формування естетичного ставлення до дійсності у зв’язку з тим, що воно сприяє 

розкриттю естетичної цінності об’єктів, предметів, явищ природного і 

соціального середовища (Витковская, Щербо & Джола, 1980). 

Науковці наголошують також, що естетичний досвід учнів повинен бути 

спрямований на освоєння прекрасного, відкривати перед ними можливості 

повноцінного сприймання предметів і явищ дійсності. З цього постає 
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завдання – сформувати такий естетичний досвід учнів, який би дозволяв у 

молодшому шкільному віці повноцінно освоювати естетично-ціннісні об’єкти 

(Волкова, 2001). 

Доречними є також висновки вчених О. Гордійчук та О. Піддубної (2012) 

про те, що образотворча діяльність – основний шлях розвитку здібностей дітей, 

в якому активність дитини приводить до відчутних результатів. Організація 

образотворчої діяльності має поєднувати в собі творчу працю й задоволення, 

пізнання світу і гру, фантазію. Заняття з образотворчого мистецтва необхідно 

спрямовувати на розвиток в учнів зорової пам’яті, спостережливості, 

просторової уяви, тонкої моторики пальців, наполегливості у досягненні мети. 

Естетична діяльність починається з емоційного збудження, естетичного 

переживання, яке переходить у працю. Для вчителя образотворчого мистецтва 

важливим є така організація роботи учня, щоб вона сама чи її результати 

викликали у нього позитивні почуття (Шевченко, 1985). 

Важливим аспектом у вихованні естетичної культури учнів є 

інтеґративний підхід, на якому наголошує вітчизняна вчена-педагог, М. Іванчук 

(2004), стверджуючи, що інтеґраційні процеси в освіті реалізуються завдяки 

інформаційній взаємодії педагога з багатовимірною дійсністю та засвоєнню 

різних способів пізнання світу і себе. На думку дослідниці, інтеґрація 

проявляється у створенні освітніх комплексів інтегративного типу, 

інтегрованих навчальних програм, курсів, занять тощо.  

Вважаємо, що інтеґровані заняття з мистецтвом – це об’ємна, 

багатовимірна структура, яка дає можливість проектувати різні видів 

художньо-естетичної діяльності дитини на уроці, використовувати твори різних 

видів мистецтва й застосовувати матеріал з різних галузей знання. Застосування 

інтеґративного підходу сприяє розширенню виховних можливостей уроку 

образотворчого мистецтва, формуванню в свідомості учнів цілісної картини 

світу та розширенню естетичного світогляду, а як наслідок – виховання певного 

рівня естетичної культури, зокрема її складових. 
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У цьому контексті В. Тименко (2014) визначає такі рівні інтеграції 

мистецьких знань: духовно-світоглядний (спільна тематика), естетико-

мистецтвознавчий (спільність мистецьких понять), психолого-педагогічний 

(інтегровані уроки). 

Свою специфіку має і виховання естетичної культури учнів середньої 

школи. У цілому педагогічні проблеми виховання естетичної культури підлітків 

є закономірним відтворенням протиріч між вимогами суспільства й реальним 

станом культурного рівня молоді, між ідеалом естетично культурної людини й 

недостатньо дієвим механізмом сучасного освітньо-виховного процесу в 

закладах середньої освіти (Михайлова, 2001). 

Як стверджують Л. Колосова та О. Руденко (2016),  процес виховання 

естетичної культури розпочинається у ранньому дитинстві й триває впродовж 

усього життя. Особливо важливим його етапом, на думку науковців, є період 

формування естетично-ціннісного ставлення до навколишнього світу в 

підлітковому віці, коли відбувається закріплення накопиченого естетично-

ціннісного досвіду, його осмислення й інтенсивне збагачення. При цьому 

учитель образотворчого мистецтва може використовувати  різні як традиційні 

форми, так і інноваційні. 

Поняття «форма» означає «зовнішній вигляд», тому форма виховання – 

це зовнішнє виявлення процесу виховання. Проаналізувавши науково-

педагогічні джерела з проблем дослідження, зазначимо, що існують різні форми 

організації виховного процесу, кожна з них використовується для реалізації 

певного змісту виховання в певних умовах. У вітчизняній системі освіти 

використовуються форми виховання, загальноприйняті у більшості освітніх 

систем світу, серед яких виділяють: масові, групові  та індивідуальні; складні та 

прості; за специфікою завдань; за особливостями об’єктів естетичного змісту 

(Королева & Петрова, 1989). 

С. Мельничук (1994) виділяє такі найпоширеніші форми та методи з 

естетичного виховання школярів у позакласній роботі: участь у гуртках 

художньої самодіяльності, студіях при школах; залучення учнів до участі в 
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художніх конкурсах, олімпіадах, оглядах, виставках, КВК, усних художніх 

журналах; участь у проведенні дитячих ранків, свят, концертів для батьків 

тощо; організація шкіл прекрасного, класів під блакитним небом, у природі; 

організація екскурсій у картинні галереї, музеї, на виставки; перегляд 

спектаклів, кіно, концертних, фестивальних програм, спеціальних дитячих 

програм по телебаченню, радіо з наступним їх обговоренням (с.48).  

На думку  В. Бутенка (1992), формами позакласної роботи в  сучасному 

закладі середньої освіти, які сприяють пізнанню школярами мистецтва, є: 

диспути, усні журнали, бесіди та лекції, класні години, тематичні вечори, 

читацькі конференції, колективне обговорення художніх творів. 

І. Паласевич (2015), вивчаючи питання форм і методів естетичного 

виховання підлітків у позакласній виховній роботі (ІІ пол. ХХст), наголошує, 

що у цей період основними формами виховної роботи важливі гуртки 

(мистецькі та художньої самодіяльності), тематичні вечори, екскурсії до музеїв, 

години класного керівника, виставки творчих робіт, виставки живопису, 

тематичні композиції, туристично-краєзнавча робота, факультативи, диспути  

та ін. Учена резюмує також, що і в даний час для формування естетичної 

культури учнів доцільним буде використання таких форм виховної роботи як 

вивчення народної творчості, створення різноманітних гуртків, радіопередач, 

центрів естетичного виховання, організації лекторіїв, диспутів, вікторин та ін. 

На переконання С. Ничкало (2013) свою ефективність у вихованні 

естетичної культури школярів довели різноманітні виставки та конкурси:  

виставки фотографій, замальовок, ескізів, зроблених учнямии під час екскурсій 

подорожей, або закінчених художніх творів. Також валиво, на думку 

дослідниці, проводити обговорення дитячих творів, конкурсів на кращу роботу 

й застосовувати різні способи заохочення, мотивації учнів до естетичної 

діяльності.  

Далі розглянемо стисло методи формування естетичної культури учнів.  

Автори фундаментальної наукової праці «Форми і методи позакласної 

роботи з естетичного виховання учнів» Д. Джола й А. Щербо (1972) переконані, 
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що підґрунтям для естетичних переживань і раціональних оцінок є сприймання. 

Тому найпершим методом, який змінить їх зміст, може бути безпосереднє 

ознайомлення з творами мистецтва, спостереження, демонстрування явищ. 

Дослідники відзначають: якщо учні не вміють аналізувати, синтезувати чи 

виділяти головне в предметі, який демонструється, необхідно застосовувати 

метод словесного пояснення учителя, що «вестиме органи чуття слухачів від 

одних властивостей предмета до інших, вчитиме обмірковувати кожну з них, 

пов’язувати між собою, щоб поступово розкрився зміст цілого. Внаслідок цього 

в школярів складуться психологічні механізми самостійного осягнення будь-

яких естетичних явищ» (с. 24). 

Важливим моментом у вихованні естетичної культури учнів є здатність 

до естетичних суджень, у яких людина усвідомлює  себе і показує іншим, що 

вона сприймає, осмислює, як оцінює, чому так оцінює (за якими критеріями). 

Усе це потребує певних теоретичних знань з естетики (естетична освіта учнів), 

яка здійснюється шляхом передачі естетичних знань учителем як за допомогою 

застосування таких методів: лекція, бесіда, розповідь, консультація тощо, так і 

самостійного опанування знаннями: реферування, підготовка повідомлень, 

доповідей (Щербо & Джола, 1972, с. 25-26). А вже естетична освіта, на думку 

вчених, розвиває естетичний смак – індивідуальне вміння оцінювати й 

насолоджуватися прекрасним. 

В умовах сучасного виховного процесу особливої актуальності набирає 

вчення І. Беха (2008) про те, що у виховній діяльності необхідно 

використовувати якісно нові методи, які мають ґрунтуватися не на механізмі 

зовнішнього підкріплення (заохочення та покарання), а на внутрішніх спонуках 

самої особистості (співпереживання й емоційного оцінювання).  

Особливого значення у вихованні естетичної культури школярів 

набувають саме методи забезпечення естетичного сприймання, що сприяють 

виразності, повноті, цілісності й глибині сприймання естетичного об’єкта. Тому 

вчителю образотворчого мистецтва у своїй професійній діяльності необхідно 

системно й послідовно привчати учнів описувати емоційні стани, викликані 
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побаченим, формувати культуру сприймання й реагування на твір мистецтва 

(В. Шацька, 1955),  що й забезпечить реалізацію освітньо-виховних цілей. 

Отож, важливою складовою професійної діяльності майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва є виховна робота з учнями, зміст якої передбачає 

різні напрями, в тому числі  і виховання естетичної культури, що і є актуальним 

у контексті проблеми нашого дослідження. 

Зауважуємо, що розв’язання проблеми виховання естетичної культури 

учнів залежить від рівня підготовки до цієї діяльності майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва. Та водночас постає питання: чи кожен учитель 

образотворчого мистецтва після завершення навчання готовий організовувати 

та здійснювати процес виховання естетичної культури учнів і як забезпечити 

цю підготовку на етапі професійного навчання? Зміст цих питань і розкриємо у 

наступному підрозділі. 

1.2. Проблема підготовки майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів у педагогічній теорії  

Сутність підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів визначається насамперед через розкриття 

змісту провідних понять у такій логічній послідовності: «підготовка» – 

«професійна підготовка» – «професійно-педагогічна підготовка» – «підготовка 

майбутнього вчителя до виховання естетичної культури учнів» – «готовність». 

Аналіз базових категорій досліджуваної проблеми досить складний, 

оскільки вони належать до методологічного апарату кількох наукових галузей – 

філософії, психології, педагогіки (зокрема професійної), мистецтвознавства. 

Тому й аналіз кожної з категорій передбачає її висвітлення на філософському, 

загальнонауковому, конкретнонауковому та мистецькому рівнях. 

Здійснений нами аналіз наукового напрацювання вчених дає змогу 

констатувати, що дослідженню проблеми підготовки майбутніх фахівців 

завжди приділялась належна увага. Зокрема питання  підготовки майбутнього 

вчителя розкривається в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях таких 
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учених, як: О. Абдулліна, І. Андрущенко, М. Данашев, В. Безпалько, 

О. Вознюк, Р. Гуревич, Н. Куьміна, С. Мартиненко, О. Момот, В. Семиченко, 

О. Федій та ін.  

Так, «Словник української мови» подає визначення підготовки як «запас 

знань, навичок, досвід і т. ін., набутий у процесі навчання, практичної 

діяльності» (Білодід (Ред.), 1975, с. 417).  

 За педагогічним словником «підготовка» – це формування та збагачення 

настанов, знань та вмінь, які необхідні індивіду для адекватного виконання 

специфічних завдань (Ярмаченко, (Ред), 2001).   

Оскільки підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

передбачає набуття професійних умінь, тому поряд із терміном «підготовка» 

будемо вживати «професійна підготовка». Питання професійної підготовки та 

діяльності вчителів розглядають А. Алексюк, Г. Андрєєва, Ю. Бабанський, 

В. Гриньова, М. Євтух, І. Зязюн, Н. Ничкало, Т. Сущенко та ін. 

З позиції філософії професійна підготовка трактується як процес, «в 

основі якого лежать певні закономірності: обумовленість системи професійної 

готовності потребам соціально-педагогічного й духовного розвитку 

суспільства, завданням формування особистості; відповідність змісту, форм і 

методів професійному рівню розвитку педагогічної науки й практики, 

характеру й змісту педагогічної праці; виховання й розвиток майбутніх 

фахівців у процесі професійної підготовки…» (Прохоров (Ред.), 1989, с.75). 

Сучасна психолого-педагогічна наука має різні підходи і до визначення 

сутності професійної підготовки. Зокрема, психологи розглядають її як засіб 

приросту індивідуального потенціалу особистості, розвиток її резервних сил, 

пізнавальної творчої активності на основі оволодіння її загальнонауковими та 

професійно-значущими знаннями, уміннями й навичками. 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» (2014), під «професійною 

підготовкою» мається на увазі процес формування фахівців для однієї з галузей 

трудової діяльності, пов’язаний з оволодінням певним видом занять, професією 

(Україна. Верховна Рада. Закон. (2014). Про вищу освіту).  
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Як «процес формування спеціаліста для однієї з галузей трудової 

діяльності, що пов’язана з оволодінням визначеним родом занять, професією» 

визначає професійну підготовку Н. Хмель (1996). Водночас більшість науковців 

розглядають професійну підготовку майбутнього вчителя як процес оволодіння 

особистістю життєвими компетенціями, загальнонауковими, професійними 

знаннями й уміннями для успішного здійснення професійної діяльності.  

У цьому ж напрямку працюють учені, які досліджують особливості 

професійної підготовки майбутнього вчителя до педагогічної діяльності. 

Автори монографії «Професійна підготовка майбутнього вчителя до 

педагогічної діяльності» (Дубасенюк, Семенюк & Антонова, 2003, с. 3) 

стверджують, що суттєві характеристики процесу професійного становлення 

педагога визначаються провідною роллю розвитку особистості учня як 

майбутнього працівника, громадянина незалежної держави, єдністю соціальної, 

філософської, психологічної, педагогічної та фізіологічної природи виробничої 

праці вчителя-вихователя. 

Переконливе твердження про те, що підготовка вчителя до професійної 

діяльності – складний, багаторівневий феномен педагогічної науки, який є 

об’єктом філософських і психолого-педагогічних досліджень 

(Кондратова, Гаркавенко  & Лактіонова, 2016).  

Головною метою підготовки вчителів, за переконанням І. Мужикової 

(2014), є формування всебічно розвиненої, духовно багатої, творчої особистості 

майбутнього спеціаліста з науковим і професійним світоглядом, яка прагне до 

самовдосконалення.  

Якщо говорити про підготовку студентів  до педагогічної діяльності як 

професійної, доцільним є уживання терміну «професійно-педагогічна 

підготовка», яку Г. Троцко (1996) трактує як систему змістовно-педагогічних та 

організаційно-методичних заходів, спрямованих на забезпечення готовності 

майбутнього педагога до педагогічної діяльності. 

Педагоги й психологи визначають професійно-педагогічну підготовку по-

різному: як цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів з певною 
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структурою, що припускає як відокремлення елементів, так і їх взаємодію між 

собою та із зовнішнім середовищем (Беспалько, 1977); як процес навчання 

майбутніх учителів у системі занять з педагогічних дисциплін і педагогічної 

практики та його результат, що характеризується певним рівнем розвитку 

особистості вчителя, сформованості його загальнопедагогічних знань, умінь і 

навичок (Гончаренко, Зязюн, Ничкало & Дубинчук, 2000); як пізнавальну 

діяльність, під час якої поряд із засвоєнням знань відбувається активне 

включення студентів у практичну педагогічну діяльність (Сирота З. & 

Сирота В., 2011, с.37). 

С. Мартиненко (2008) вважає, що професійно-педагогічна підготовка 

вчителя – це цілісна система, що має свою специфіку, зумовлену 

особливостями й закономірностями освітнього процесу; відображає залежність 

підготовки від особистісних якостей учителя та рівня його педагогічної 

діяльності. 

Ґрунтуючись на наукових дослідженнях А. Алексюка (1998), 

Л. Артемової (2008), В. Вітвицької (2003), О. Дубасенюк (1993), Е. Климова 

(1996), В. Ортинського (2009), М. Фіцули (2010) та ін., можемо узагальнити, що 

головне завдання професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва – це оволодіння певним обсягом теоретичних знань з 

психолого-педагогічного циклу, а також практичними вміннями і навичками 

для роботи в школі, розвиток творчого потенціалу, формування особистісних 

якостей, необхідних для здійснення педагогічної взаємодії з учнями, зокрема 

виховання учнів. 

У працях вітчизняних і зарубіжних мистецтвознавців, учених, педагогів-

практиків (Д. Кардовського, М. Кириченка, С. Коновець, В. Кузіна, 

Л. Любарської, М. Ростовцева, Л. Руденко, Н. Сокольнікової та ін.) відображено 

теоретичні й методичні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва.  

За останнє десятиріччя з’явилися дослідження як українських, так і 

зарубіжних учених, котрі безпосередньо розглядають проблему професійної 
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підготовки вчителя образотворчого мистецтва, зокрема Л. Гарбузенко, 

О. Гудим, О. Музика, С. Бігунова, О. Семенова, Б. Негода, Т. Носаченко, 

І. Демченко, А.  Поровський, В. Банніков, Н. Басарєва, В. Ячмєнєва, 

І. Михайлов, Л. Малінська та ін. 

На засадах проаналізованих та узагальнених теоретичних праць широкого 

загалу вчених констатуємо, що проблема підготовки учителів образотворчого 

мистецтва до майбутньої професійної діяльності висвітлена у дисертаційних 

дослідженнях багатьох вітчизняних дослідників, серед яких: підготовка 

майбутніх учителів до формування у школярів продуктивних способів 

образотворчої діяльності навчання (Міхова, 2003); формування професійної 

здатності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до художнього 

навчання школярів (Ткачук, 2003); підготовка вчителів образотворчого 

мистецтва до професійної діяльності в умовах культуротворчого середовища 

загальноосвітньої школи (Тюрікова, 2008); підготовка майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва до навчання учнів основної школи художнього 

конструювання (Сотська, 2008); підготовка майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до організації позакласної роботи (Базильчук, 2014) та інших 

дослідників, які розв’язували проблему формування готовності студентів до 

організації різних видів освітньо-виховної діяльності школярів під час класно-

урочних і позакласних занять у закладі загальної середньої освіти. 

Окремі аспекти підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

та їх особистісного розвитку знаходимо в сучасних дисертаційних 

дослідженнях українських науковців, серед яких актуальними в контексті 

наших наукових пошуків є:  

- формування професійної культури майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва (на матеріалі композиції) (Пічкур, 2000);  

- теоретичні та методичні засади професійного становлення майбутніх 

учителів мистецьких дисциплін (Орлов, 2004);  

- формування творчого мислення майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва в процесі вивчення основ композиції (Кайдановська, 2004); 
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- дидактичні засади формування фахових знань у майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва (Каленюк, 2005);  

- формування просторового мислення в майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва (засобами скульптурної пластики) (Штикало, 2006);  

- художній розпис у змісті професійної підготовки майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва (Мохірєва, 2007 );  

- формування національної художньої культури майбутніх учителів 

початкових класів та образотворчого мистецтва засобами декоративної 

символіки (Мітяшкіна, 2009 );  

- народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва (Піддубна, 2009); 

- формування здатності до професійного саморозвитку майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва (Стрітьєвич, 2009);  

- методика  формування художньо-педагогічної компетентності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва у процесі навчання декоративно-

прикладного мистецтва (Смірнова, 2010);  

- розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

в процесі вивчення фахових дисциплін (Музика, 2011); 

- теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва в педагогічних університетах (Сотська, 

2014); 

- формування фахової компетентності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва у процесі пленерної практики (Висікайло, 2017);  

- педагогічні умови формування естетичного світогляду в майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва (Хуан Цзіншен, 2017);  

- теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх художників-педагогів у 

контексті розвитку вищої художньої освіти в Україні (1917-1991 р.р.) 

(Паньок, 2017). 
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У працях М. Лещенко (1996) знаходимо дослідження сучасних технологій 

підготовки педагогів до естетичного виховання у Великій Британії, Канаді, 

США. 

Важливе місце в системі професійної підготовки, в особистісному 

становленні майбутнього вчителя образотворчого мистецтва займає його 

підготовка до виховної діяльності. Нова парадигма освіти в Україні вимагає 

перегляду стану існуючої системи професійної підготовки вчителя-вихователя, 

де особливу увагу необхідно зосередити на можливостях продуктивного 

професійного становлення майбутніх педагогів у напрямку їх підготовки до 

виховної роботи зі школярами. Як засвідчують праці ряду дослідників 

(А. Акімової, Є. Бєлозерцева, В. Шадрікова, Б. Вульфова, О. Бодальова, 

І. Єрмакова, В. Журавльова, Т. Полякової та ін.), випускники педагогічних 

закладів вищої освіти недостатньо підготовлені саме до виховної роботи з 

учнями в сучасних умовах (Шадриков, 1993). 

 Підготовку майбутніх учителів до виховання школярів розглядаємо як 

важливий компонент системи професійної підготовки вчителя образотворчого 

мистецтва, що дозволяє здійснювати культурно-естетичну діяльність у 

освітньо-виховному процесі закладу загальної середньої освіти. 

Досліджуючи питання професійної підготовки вчителів до виховної 

діяльності, Н. Яремчук (2009) розглядає її як сукупність спеціальних знань, 

умінь і навичок, необхідних для проведення виховної роботи у школі, і яка 

потребує сформованості в майбутнього вчителя таких якостей: педагогічні 

здібності, інтереси, професійна пам’ять, мислення, увага, педагогічна 

спрямованість думки, працездатність, емоційність. 

Узагальнення різних підходів учених з проблеми підготовки майбутніх 

учителів до виховної діяльності (З. Гаркавенко, О. Дубасенюк, Л. Кондратова, 

Г. Лактіонова) дає право трактувати підготовку майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів як 

цілеспрямований процес, у ході якого студенти набувають професійних знань з 

основ виховної роботи, практичних умінь і навичок організації виховного 
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процесу та виховання естетичної культури зокрема. При цьому «головним 

критерієм ефективності виховної роботи виступає рівень сформованості 

національної свідомості, навчально-наукової та суспільної активності, ступеня 

переростання виховання у самовиховання, дотримання моральних і етичних 

норм, відсутність правопорушень, високий рівень взаємин між викладачем і 

студентом» (Кондратова, Гаркавенко & Лактіонова, 2016). 

Поняття «підготовка майбутнього вчителя до виховання естетичної 

культури школярів» інтерпретуємо як спеціально організований процес 

навчання студентів, під час якого формуються та вдосконалюються професійні 

знання, уміння, навички, професійно значущі та особистісні якості, необхідні 

для майбутньої професійної виховної діяльності. 

Відповідно підготовку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів розглядаємо у контексті системи його 

професійної підготовки у закладі вищої освіти, важливою складовою якої і є 

виховна діяльність. Підготовка такого вчителя уможливлюється на основі 

визначених підходів: особистісно зорієнтованого (спрямованість освітнього 

процесу на здійснення самовизначення, самореалізацію та самоутвердження 

особистості майбутнього педагога), культурологічного (забезпечення 

культуровідповідності художньо-педагогічної освіти), компетентнісного 

(формування професійно-естетичної, конструктивно-виховної компетентності), 

діяльнісно-творчого (передбачає організацію різних видів творчо-виховної 

діяльності студентів, яка забезпечує прояв їх активності з метою досягнення 

свідомо поставлених цілей виховання).  

Особистісно зорієнтований підхід полягає в спрямованості підготовки на 

особистісні якості та можливості студентів, врахування їх інтересів, потреб і 

мотивів. У підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва при такому 

підході розглядаємо особистісну позицію майбутнього учителя в комплексі, 

тобто особистість як  професіонала, учителя нового типу, здатного готувати 

сучасних учнів до життєдіяльності в майбутньому суспільстві (Симоненко, 

В. Д. (Ред.). (2006).  
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У наукових доробках ряду вчених (Е. Абдулліної, Ю. Алієва, 

Л. Арчажникової, І. Беха, Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької, 

О. Щолокової та інших знаходимо концептуальні засади реалізації особистісно 

зорієнтованого підходу у мистецькій освіті.  

Особистісно зорієнтований підхід, на думку І. Беха (2003), використовує 

технологічні механізми виховання,  розраховані на залучення у соціальній 

міжособистісній взаємодії всіх компонентів структури особистості: емоції 

свідомость, воля.  

Г. Падалка (2010) вважає, що особистісно зорієнтований підхід у 

контексті мистецької освіти ґрунтується на таких позиціях: спрямування 

освітнього процесу з мистецьких дисциплін на розвиток особистості; 

ствердження суб’єктної ролі учня в процесі мистецького навчання та ін. 

У цьому контексті цінними є думки Л. Масол (2009), яка обґрунтовує 

концепцію відновлення педагогічної освіти України на засадах гуманізму. За 

переконанням вченої, метою такої освіти є формування особистості вчителя, 

який зможе реалізувати головне завдання освітньої системи – всебічний 

розвиток людини як особистості; найвищої цінності суспільства – відповідно до 

тієї частини культурної спадщини, з якої він спеціалізується (с.6). 

 Як зазначає Л. Ліхіцька (2013), в освітньому процесі закладу вищої освіти 

пріоритетного значення набувають знання та урахування як неповторних, 

властивих тiльки кожному окремому студенту рис, так i типових для цiлої 

групи майбутніх учителiв особливостей. «Тому в навчальному процесi 

дослiджується переважно iндивiдуальнiсть, оскільки саме вона характеризує не 

тiльки неповторне, але й повторююче в цiлiснiй особистостi» (с. 92-97). 

 Культурологічний пiдxiд передбачає здійснення підготовки майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури школярів  

з урахуванням того, що підвищення професіоналізму майбутнього вчителя в 

поєднанні із загальною культурою передбачає різнобічний особистісний 

розвиток, формування гуманістичної педагогічної позиції на основі єдності 
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професійної, суспільно-економічної й культурологічної підготовки (Настенко, 

2002). 

У дослідженнях В. Біблера, Б. Гершунського, А. Гуревича, Б. Лихачова 

обгрунтувано роль культурологічної підготовки як важливого засобу 

формування професійних компетентностей, методологічні та теоретичні 

проблеми культурологічної підготовки майбутніх фахівців.  

Напрацювання ряду вчених (І. Зязюна, М. Левченка, Л. Масол, 

М.  Резниченка, О. Рудницької, Л. Хомич) дозволяють реалізувати 

культурологічний та виховний потенціал окремих академічних дисциплін, і 

закладають основи інтеграції на міжпредметному рівні (Артюхова, 2008, с. 47). 

На думку З. Сироти та В. Сироти (2011), культурологічний підхід у 

мистецькій педагогіці, розроблений і ґрунтується на таких положеннях: а) 

взаємозв’язку духовної і художньої освіти; б) переосмислення дидактичних 

понять з позицій духовно-контекстного розуміння процесу навчання мистецтву; 

в) використання культурологічного аналізу при вивченні історії мистецької 

педагогіки; г) опора на єдині культурологічні основи, спільні для кожного з 

напрямів розвитку мистецько-педагогічної думки (с.37).  

Культурологічна спрямованість підготовки майбутнього вчителя 

образотворчого мистецва є важливою властивістю його особистості, що 

визначає його світоглядні позиції, творчий потенціал, систему цінностей, 

переконань, смаків, ціннісно-емоційне ставлення до себе,  учнів, колег, 

предмету, який викладатиме, культурно-духовних надбань тощо (Ковальчук, & 

Коник, 2009).) 

Компетентнісний підхід, ідеї якого відображено у працях Н. Бібік, 

Е. Зеєра, О. Пометун, А. Хуторського, В. Ягупова та інших передбачає зміну 

акцентів процесу підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до 

виховання учнів: від розвитку в них здатностей до компетентного здійснення 

виховання естетичної культури та успішної самореалізації в умовах сучасного 

життя (Кузьменко, 2016).  
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Н. Бібік (2004) розглядає компетентнісний підхід в освітньому процесі як 

перехід з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі. О. Пометун (2004) 

під «компетентнісним підходом» розуміє спрямованість освітнього процесу на 

формування ключових (базових, основних) і предметних компетентностей 

особистості, а результатом означеного процесу є формування загальної 

компетентності особистості. Означений підхід обґрунтовує визначення 

ключових компетенцій професійної підготовки майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва до виховання школярів, а формування 

фундаментального рівня компетентності відбувається після закінчення закладу 

вищої освти з накопиченням досвіду у відповідній професійній діяльності 

(Дубасенюк & Сидорчук (Ред.), 2012).  

 Необхідно акцентувати, що пріоритетним напрямом професійної 

підготовки майбутніх педагогів є формування належного рівня професійної 

компетенції студенів, яка трактується як сукупність теоретичних знань із 

педагогіки, психології, методики викладання предмета та вмінь їх практичного 

використання у професійній діяльності в закладі загальної середньої освіти 

(Семченко, 2005). 

Діяльнісно-творчий підхід у підготовці майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва спрямований на формування творчої особистості 

майбутнього фахівця, розвиток його творчих здібностей, інтуїції, імпровізації, 

активності, прагнення й здатності до рефлексії, прогнозування й передбачення 

у процесі виховання естетичної культури учнів, визнання творчо-естетичної 

діяльності як невід’ємної складової художньо-педагогічної діяльності, як 

основи, засобу й вирішальної умови підготовки студентів до означеної 

діяльності. 

 Ідеї окресленого підходу обґрунтовані в працях таких учених: 

Л. Виготського, П. Гальперіна, В. Загвязинського, Л. Кондрашової, 

О. Лєонтьєва, Я. Пономарьова, С. Сисоєвої, В. Сластьоніна та ін.  

За визначенням Л. Кондрашової (2009) діяльнісно-творчий підхід – це 

методологічна спрямованість освітнього процесу на розвиток потреби до 
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новизни, нестандартне розв’язання дидактичних задач у майбутніх учителів,  

що сприяє гармонізації педагогічного впливу й активних дій студентів у 

освітньо-виховному процесі закладу вищої освіти, способів вирішення 

пізнавальних задач, креативних здібностей студентів і набуття досвіду (с. 103). 

У цьому контексті С. Сисоєва (1998) визначає такі ознаки педагогічної 

творчості вчителя: особистість дитини та особистість учителя є суб’єктами 

взаємодії, вони перебувають у постійному розвитку; творчий характер суб’єктів 

педагогічного процесу; можливість постійної суб’єктивної новизни й 

оригінальності процесу та результату тощо (с.168). 

Л. Гарбузенко (2010), надаючи важливого значення діяльнісному підходу 

у підготовці майбутніх учителів, акцентує, що такий підхід дає можливість 

зрозуміти суть формування компетентності з позицій структури діяльності 

людини, виявити закономірності цього процесу, зв’язок між теоретичною та 

практичною професійною підготовкою майбутнього педагога (с.24). 

Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва має 

базуватися також на принципах: як загально дидактичних, так і специфічних 

саме для вчителя образотворчого мистецтва. 

Дидактичні принципи розглядають як провідні теоретичні положення 

педагогіки, основою яких є педагогічні закономірності, а їх реалізація 

передбачає використання сучасних методів, форм і змісту дидактичного 

процесу (Савченко, 1997).  В педагогічному словнику знаходимо твердження, 

що саме в принципах відображаються теоретичні підходи до побудови 

навчального процесу та керування ним (Гончаренко, (Ред), 1997, с. 270).  

Розкриємо більш детально суть специфічних принципів. 

Реалізація принципу емоційності навчання пов’язується зі створенням під 

час навчальної діяльності студентів певного емоційного стану, здатного 

стимулювати успішне набуття професійного педагогічного досвіду, в тому 

числі й естетико-виховного. При цьому головним є формування позитивних 

емоцій, що активізують освітньо-пізнавальну діяльність майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва. 
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Принцип внутрішньої свободи особистості забезпечується через надання 

студентам можливості відчути потребу самореалізації у творчості та 

професійно-виховній діяльності. Для цього особистість має бути внутрішньо 

вільною, що передбачає самоконтроль людиною того, що з нею відбувається, 

відповідальність за власні успіхи та невдачі.  

Під принципом суб’єкт-суб’єктної взаємодії розуміємо рівність позицій 

учасників освітньо-виховного процесу, що в умовах вищої освіти зумовлюється 

наявністю двох активно діючих суб’єктів – викладача і студента. Водночас від 

організації педагогічної взаємодії у закладі вищої освіти значною мірою 

залежить формування в майбутніх учителів позитивного ставлення до суб’єктів 

педагогічного процесу, конструктивного стилю спілкування з ними у освітньо-

виховному процесі школи (Андрощук, 2015) 

 Принцип формування творчого потенціалу полягає в тому, що у 

сучасних умовах формується новітня світоглядна концепція, згідно якої 

особистість постає пріоритетною, з її унікальними інтересами, цінностями, 

здатністю до самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації, самоосвіти, 

творчої діяльності. Вища школа має стати не просто засобом підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва, а й обов’язковим етапом 

розвитку її особистості (інтелекту, творчого потенціалу особистості). Реалізація 

даного принципу сприяє розвитку здатності у студентів успішно виконувати 

творчі завдання, пов’язані з майбутньою педагогічною діяльністю.  

Принцип створення сприятливого середовища. Відповідно до сучасних 

світових освітніх процесів, середовище набуває важливої ролі в активному 

залученні суб’єктів навчального процесу, розвитку демократичних засад, 

міжособистісних взаємин, які залежать і від освітнього середовища, в якому 

вони складаються.  

Принцип естетичної активності передбачає активізацію творчого 

потенціалу та професійної діяльності майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва, який виступає активним суб’єктом художньо-естетичного 

перетворення світу. При цьому студенти займають позицію не виконавця, а 
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виступають ініціаторами й активними учасниками цього процесу. А. Леонтьєв в 

цьому контексті зазначає, що активність виражається так: «внутрішнє впливає 

через зовнішнє і цим саме себе змінює» (Леонтьев, 1975, с. 200) 

Виділення принципу інноваційності навчання та виховання підготовки 

майбутнього вчителя до виховання естетичної культури учнів обумовлено 

необхідністю сформувати в нього мотиви, знання, уміння, навички та 

особистісні якості, що забезпечать у подальшому здійснення ним виховної 

роботи зі школярами. Для більш ефективного здійснення окресленого процесу 

підготовки необхідно застосовувати інноваційні технології навчання та 

виховання школярів, які базуються на засадах розвитку швидкості мислення, 

інтелектуальних здібностей і креативності.  

У цьому контексті важливості набули  наукові висновки про те, що у 

країнах Європейського Союзу професійна підготовка вчителів має 

інноваційний характер навчання. «На відміну від репродуктивного навчання, 

інноваційний підхід до підготовки вчителів передбачає створення можливостей 

для виявлення їхньої активної позиції, засвоєння нового досвіду на основі 

цілеспрямованого формування творчого й критичного мислення, набуття 

навичок використання інструментарію навчально-дослідної діяльності; 

можливість проходження студентами педагогічної практики в різних країнах 

Західної Європи» (Vaniscotte, 1994, Р.176). 

Необхідно підкреслити, що результатом професійної підготовки 

майбутнього спеціаліста є готовність.  

У нашому випадку керуємося твердженням, що готовність є показником 

підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів закладу загальної середньої освіти. Як відомо, 

готовність до майбутньої педагогічної діяльності – важлива професійна якість 

майбутнього вчителя, підвалина його саморозвитку, активатор формування 

активної суспільної позиції.  

Науковці сучасних досліджень уконтексті професійної підготовки 

вчителя (М. Данилов, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, М. Скаткін, Л. Хомич, 
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Г. Щукіна) наголошують на тому, що рівень професійної готовності 

майбутнього спеціаліста залежить від обсягу і складу фахової підготовки, 

змісту методичної підготовки, а також від рівня загального розвитку 

особистості.  

Феномен готовності у дидактиці розглядають по-різному, що зумовлено, 

на нашу думку, як специфікою структури діяльності, так і розбіжністю 

теоретичних підходів дослідників: одні з них розглядають готовність до 

педагогічної діяльності на особистісному фоні, інші – на функціональному.  

Аналіз наукової літератури виявив значну кількість напрацювань учених, 

у яких розкриваються загальнотеоретичні проблеми формування готовності 

майбутніх педагогів до певного виду педагогічної діяльності (А. Ліненко 

(1996), Г. Троцко (1996) та ін.); розвиток готовності, спрямованої на 

особистісне та професійне удосконалення майбутніх педагогів: морально-

психологічної готовності (Л. Кондрашова (1987), готовності до професійного 

саморозвитку (О. Пєхота (Пехота, Будак, Старева,  Нор та ін., 2003), готовності 

до здійснення окремих аспектів виховної діяльності (О. Безпалько (1998), 

В. Васенко (1992). 

Готовність людини до діяльності стала об’єктом дослідження ще 

наприкінці XIX століття. Вивчаючи дане питання, С. Голлерштейн (1939) 

висунув ідею створення професіографії як науки про вивчення професій. 

Перші фундаментальні дослідження готовності здійснили Д. Узнадзе 

(1961) і колектив грузинських учених-психологів, які дали визначення поняття 

«готовність суб’єкта до дії» та визначення умов її виникнення. 

М. Дьяченко, Л. Кандибович, А. Ліненко (1976) готовність стали 

визначати як показник саморегуляції й адаптації на різних етапах і рівнях 

протікання психічних процесів, які окреслюють поведінку особистості у 

площині фізіології, психіки, соціальної поведінки. 

У другій половині ХХ століття проблема готовності стала предметом 

розгляду у вітчизняній педагогічній науці та була представлена, насамперед, 

працями К. Дурай-Новакової, Г. Костюка, Н. Кузьміної, О. Мороза, О. Отич, 
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В. Сластьоніна, А. Щербакова. На даний момент існують різні підходи до 

визначення поняття «готовність». Коротко висвітлимо їх. 

«Психологічний словник» тлумачить готовність як стан підготовленості, 

в якому організм налаштований на дію чи реакцію; такий стан людини, при 

якому вона готова отримати користь із певного досвіду (Ребер, 2001, с. 200). 

В. Крутецький (1986) стверджує, що готовність є синтезом властивостей 

особистості, які визначають її придатність до діяльності. Л. Рибалко (2008) 

подає готовність як особистісні інтегровані новоутворення в мисленні, 

свідомості, самосвідомості, якостях особистості майбутнього вчителя 

(інтелектуальних, психічних, фізичних та ін.), які забезпечують продуктивне 

виконання педагогічної діяльності (с. 16). 

Е. Зеєр трактує готовність як бажання, прагнення оволодіти певною 

професією, спеціальністю і як здатність, підготовленість до професійної 

діяльності; основними компонентами готовності є мотиваційний, пізнавальний, 

емоційний, вольовий (Зеер, Павлова & Садовникова, 2004, с. 23). 

Нам імпонує також підхід до визначення поняття «готовність»                                

Н. Борисенко (2014), яка розуміє його як складне особистісне утворення, що є 

комплексним відображенням ряду професійно зумовлених особистісних 

якостей, а також системною сукупністю художніх, технічних знань, умінь і 

навичок, необхідних для кваліфікованого формування художньо-технічних 

умінь в учнів основної школи. 

На думку Л. Кондрашової (2006), готовність – це поєднання двох 

напрямів – морального та психологічного, які охоплюють «професійно-

моральні погляди й переконання, професійну спрямованість психічних 

процесів, самовладання, педагогічний оптимізм, працездатність, налаштування 

на педагогічну працю, здатність до подолання труднощів, самооцінку його 

результатів, потребу в професійному самовихованні, що забезпечує високі 

результати педагогічної роботи»  (с. 8).  



71 

 

Отож готовність – це важливий і необхідний чинник успішної діяльності 

людини, яка забезпечує певний рівень педагогічної діяльності й охоплює 

професійні знання й уміння здійснювати діяльність, погляди й переконання. 

До визначення поняття «професійна готовність» також немає єдиного 

підходу. Зокрема, у сучасному словнику з педагогіки професійна готовність 

студента визначається як інтегративна особистісна якість і суттєва передумова 

ефективності діяльності після закінчення закладу вищої освіти, яка містить 

мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий, оцінний компоненти 

(Рапацевич (Ред.), 2001, с. 638). 

Філософський енциклопедичний словник професійну готовність подає як 

цілісну інтегральну характеристику суб’єкта діяльності, прояви якої пов’язані з 

широким спектром «суб’єктивних сил» (Ильичёв, Федосеев, Ковалёв & Панов, 

1983, с. 33). 

А. Ліненко (1996) трактує готовність майбутніх учителів до педагогічної 

діяльності як інтегроване особистісне утворення, що характеризується 

образною прогнозованою активністю особистості під час підготовки і введення 

її в діяльність. 

 Професійно-педагогічну готовність учителя М. Козак характеризує як 

інтегративну якість особистості педагога, яка включає змістовий, мотиваційний 

і процесуальний компоненти, які проявляються і реалізуються в цілісній 

системі педагогічної взаємодії вчителя й учнів (Козак & Фіцула, 1982). 

Педагогічна спадщина вітчизняних педагогів-класиків К. Ушинського, 

А. Макаренка, В. Сухомлинського пронизана ідеями, які можна 

екстраполювати на особистість сучасного вчителя образотворчого мистецтва, 

який повинен працювати над своєю професійною готовністю. Зокрема, 

К. Ушинський (1983), називає педагогічну діяльність складним мистецтвом, а в 

контексті розгляду вчителя насамперед як вихователя визначає високі моральні 

вимоги до його особистості та найважливіші складові виховання.  

Готовність майбутнього вчителя до професійної діяльності у трактуванні 

В. Процюка (2007) – це таке особистісне утворення, яке забезпечує внутрішні 
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умови для успішного її виконання. Компонентами готовності особистості є 

ставлення до діяльності, мотиви, знання про предмет і способи діяльності, 

навички та вміння їхнього практичного використання. 

Г. Сотська (2008), досліджуючи підготовку майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва до навчання учнів основної школи художнього 

конструювання, виділяє такі складові готовності студентів: мотиваційна, 

теоретична та практична. 

З одного боку, готовність є особистісною (емоційно-інтелектуальна, 

вольова, мотиваційна, що передбачає інтерес, ставлення до діяльності, почуття 

відповідальності, упевненість в успіху, потребу виконання поставлених завдань 

на високому професійному рівні, керування своїми почуттями тощо); з іншого – 

операційно-технічною, що передбачає інструментарій педагога (професійні 

знання, уміння, навички і засоби педагогічного впливу) (Курлянд, Хмелюк, 

Семенова, Бартєнєва, & Богданова, 2005, с.225). 

Зважаючи на таке широке тлумачення  структури готовності учителя до 

педагогічної діяльності, можна виокремити складові, наявність чи відсутність 

яких свідчить про готовність педагога до виховання естетичної культури учнів:  

- науково-теоретична готовність: знання сутності й особливостей 

виховання естетичної культури дітей шкільного віку; форм і методів 

проведення такої роботи в умовах закладів загальної середньої освіти;  

- психологічна готовність: усвідомлення мети, завдань, необхідності й 

основних способів виховання естетичної культури учнів; стійкий пізнавальний 

інтерес до вивчення проблеми, розуміння її сучасного тлумачення; прагнення 

до самоосвіти; сформованість мотиваційної сфери;  

- практична готовність: володіння комплексом різноманітних методик в 

організації процесу виховання естетичної культури; наявність умінь і навичок 

виокремлення й добору естетично-ціннісного виховного матеріалу; володіння 

педагогічною технікою організації та проведення виховної роботи. 

Отже, на нашу думку, існують підстави зробити висновок, що загальний 

рівень готовності вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної 
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культури учнів як суб’єкта педагогічної діяльності визначається й 

характеризується сформованістю всіх її структурних компонентів.  

Готовність майбутнього вчителя образотвочрого мистецтва до виховання 

естетичної культури школярів інтерпретуємо є складну інтегровану особистісну 

якість, що характеризується активно-позитивним ставленням учителя до 

виховання естетичної культури учнів, стійкою  професійною спрямованістю на 

його здійснення, наявністю необхідних спеціальних і фахово-методичних 

знань, умінь і навичок, досвіду естетичної діяльності.  

Виходячи з результатів досліджень науковців і враховуючи 

проаналізовані вище визначення професійної підготовки вчителя, можемо 

схарактеризувати професійну підготовку майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів як окремий вид підготовки, 

який є складовою його професійно-педагогічної та фахової підготовки і 

охоплює усвідомлення мотивів, потреб, оволодіння системою знань, умінь і 

досвідом, розвиток професійно значущих та особистісних якостей, активізацію 

творчої ініціативи, які в загальній єдності створюють передумови для 

успішного здійснення  процесу виховання естетичної культури школярів. 

Отже, підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до 

професійної педагогічної діяльності, в тому числі й виховної, пошук шляхів її 

удосконалення та оптимізації є важливими питаннями сучасної освітньої 

системи України. У цьому контексті важливості набуває також визначення й 

обґрунтування структурних компонентів означеної підготовки, які складають її 

основу. Більш детально структуру і розглянемо у наступному параграфі. 

1.3. Структурні компоненти підготовки майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів 

закладу загальної середньої освіти 

Аналізуючи досвід учених, ми зіткнулися з різноплановими підходами до 

структури підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.  
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 Проблема структури підготовки майбутнього вчителя є предметом 

фундаментальних досліджень психолого-педагогічної науки. Результати 

аналізу наукової літератури дозволяють стверджувати, що вчені по-різному 

визначають структуру професійної підготовки фахівця: одні з них 

компонентами підготовки називають ставлення особистості до діяльності 

(Н. Горбач, Н. Кичук, А. Линенко); інші – виокремлюють такі складові, як 

мотиваційний, змістовий, процесуальний, організаторський (Н. Кузьміна, 

Л. Спірін, В. Сластьонін, О. Щербаков та ін.); В. Моляко, О. Тихомиров  

виділяють у підготовці вчителя мотиваційний, когнітивний та емоційно-

вольовий компоненти. 

 С. Коновець (2002), аналізуючи підготовку вчителя образотворчого 

мистецтва, вихідними положеннями її змісту вважає становлення «Я-концепції» 

молодого педагога, розвиток гнучкості мислення, формування естетичних 

потреб, оцінок, смаків; удосконалення художньої та педагогічної майстерності; 

розширення світоглядно-культурологічного світогляду за допомогою вивчення 

інших видів мистецтв, що можуть інтеґруватися з образотворчим мистецтвом у 

освітньо-виховному процесі закладу вищої освіти або школи (с. 16) 

Зміст такої підготовки у закладах вищої освіти визначається засадами 

професіограми вчителя закладу загальної середньої освіти (кваліфікаційна 

характеристика), регламентується нормативними документами МОН України. 

Визначається і конкретизується зміст підготовки освітньо-професійною 

програмою, навчальним планом, освітніми програмами дисциплін і 

відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних 

матеріалах, дидактичних засобах, а також під час проведення навчальних 

занять та інших видів освітньо-виховної діяльності. 

 Ряд науковців стверджують, що основними напрямами підготовки 

майбутніх учителів мають бути: впровадження нового змісту академічних 

предметів для підвищення їх інтелектуального та наукового рівня; 

використання інноваційних методик викладання навчальних дисциплін; 

застосування сучасних педагогічних технологій; активізація практики студентів 
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у школі; удосконалення системи екзаменів шляхом упровадження 

компетентнісних критеріїв оцінювання вмінь і знань студентів (Пометун, 2005; 

Тхоржевський (Ред.), 1998; White & Glickman,  2007).  

Цінною для нашого наукового пошуку є позиція І. Глазкової, яка виділяє 

у структурі підготовки вчителя такі складові: психолого-педагогічна 

підготовка, взаємозв’язок теоретичної підготовки та педагогічної практики 

(Волкова, 1998). 

О. Тюрікова (2008) подає такі компоненти підготовки вчителів 

образотворчого мистецтва до професійної діяльності в умовах 

культуротворчого середовища школи: фаховий, соціальний та особистісний. 

Мотиваційний, пізнавально-оцінний, емоційно-вольовий, операційно-

дієвий, мобілізаційний компоненти у структурі професійної підготовки 

виокремлює дослідниця К. Дурай-Новакова (1983). 

А. Линенко конкретизує компоненти професійної підготовки за такими 

ознаками: емоційно зацікавлені позитивні ставлення до суб’єкта (учня), об’єкта 

(педагогічного процесу) та способу діяльності (виховання та навчання); знання 

структури особистості, її вікових змін, цілі й способи педагогічного впливу в 

процесі її формування та розвитку; педагогічні вміння щодо організації та 

здійснення освітнього і виховного впливу на особистість, яка формується; 

прагнення спілкуватися з дітьми, передавати їм свої знання відповідно до 

змісту та способи досягнення соціально значущих цілей (Полетай, 2010). 

Академік І. Зязюн (2000) наголошує на таких базових компетентностях 

випускника: прийняття активної життєвої і професійної позиції; орієнтація на 

соціальне, професійне самовизначення і самореалізацію, здатність до 

самоорганізації; освоєння основних професійних навиків, практичних умінь у 

професійній сфері; формування й володіння професійними цінностями та 

якостями, що відповідають загальнолюдським нормам; досягнення сучасного 

загальнокультурного рівня і сформованість професійної культури. 

Проаналізовані праці вчених дали змогу нам виокремити підходи до 

структурних компонентів підготовки майбутніх учителів (додаток В). Як 
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бачимо, науковці по-різному підходять до визначення структурних елементів 

підготовки майбутнього вчителя. 

У цьому контексті С. Сисоєва (1996) стверджує, що широка палітра 

структури підготовки майбутнього вчителя вказує на її багатогранність і 

складність як системного явища, яке на рівні структурного аналізу 

характеризується сукупністю компонентів, що і складають її структуру. Учена 

розмежовує такі види підготовки майбутнього вчителя: аудиторна й 

позааудиторна; теоретична, емпірична й практична; репродуктивна й науково-

дослідницька. 

Значний інтерес для наших наукових пошуків складають напрацювання 

Л. Кондрашової (1987), яка, досліджуючи підготовку майбутнього вчителя до 

виховної діяльності в школі, приходить до висновку, що цей феномен є 

багатомірною системою та складається з таких компонентів:  

- мотиваційний (професійні установки, інтереси, прагнення займатися 

виховною роботою); 

- орієнтаційний (ціннісно-професійні орієнтації, основою яких є 

професійна етика, професійно-педагогічні ідеали, погляди, принципи, 

переконання, готовність діяти відповідно до них); 

- пізнавально-операційний (професійна спрямованість уваги, уявлень, 

сприймання, пам’яті; педагогічне мислення, педагогічні здібності, знання, дії, 

операції і заходи, необхідні для успішного здійснення професійної діяльності);  

- емоційно-вольовий (почуття, вольові процеси, що забезпечують 

успішний перебіг і результативність діяльності педагога; емоційний тонус, 

цілеспрямованість, самовладання, наполегливість, ініціативність, рішучість, 

самостійність, самоконтроль);  

- психофізіологічний (властивості і здібності, які забезпечують 

майбутньому вчителю високу працездатність у виконанні виховних функцій, 

упевненість у своїх силах, прагнення наполегливо і до кінця доводити 

розпочату справу, здатність вільно керувати своєю поведінкою та поведінкою 

інших);  
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- оцінний (самооцінка своєї професійної підготовки і відповідність 

процесу розв’язання професійних завдань оптимальним педагогічним зразкам) . 

Нам імпонує структура підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи з 

дітьми, розроблена  Н. Стаднік (2013), яка подає її у вигляді таких 

взаємопов’язаних складових: 

- науково-теоретична підготовка  (знання сутності та особливостей 

виховання дітей різного віку; форм і методів проведення виховної роботи в 

умовах закладів середньої освіти); 

- психологічна підготовка (усвідомлення мети, завдань, необхідності й 

основних способів виховання учнів; стійкий пізнавальний інтерес до вивчення 

проблеми, розуміння її сучасного тлумачення; прагнення до самоосвіти; 

сформованість мотиваційної сфери, знання індивідуальних особливостей 

школяра); 

- практична підготовка (володіння комплексом різноманітних методик 

виховання; наявність умінь і навичок виокремлення й добору інформативного 

матеріалу; володіння педагогічною технікою організації та проведення 

виховної роботи). 

Цінними для нас є висновки Г. Тихої (2013), яка, досліджуючи процес 

підготовки майбутнього педагога до виховної діяльності, умовно поділяє його 

на такі основні етапи:  

- оволодіння студентами певним рівнем теоретичних знань про сутність і 

специфічні особливості виховного процесу, принципи й методи виховання, 

форми організації виховної роботи в процесі вивчення студентами педагогіки, 

методики виховної роботи, основ педагогічної майстерності; 

- формування у майбутніх фахівців первинних практичних умінь аналізу 

виховних ситуацій, планування й проведення різних виховних заходів для 

певної вікової категорії;  

- удосконалення практичних умінь і навичок організації виховних справ 

під час педагогічної практики в школі; 
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- поглиблення теоретичних знань, формування практичних умінь 

майбутніх вчителів-вихователів у позааудиторній роботі. 

Ряд науковців, серед яких М. Козак, М. Фіцула (1982), акцентують увагу 

на певних компонентах підготовки студента до виховної роботи, а саме: 

спрямованість особистості, яка повинна передбачати науковий світогляд, 

розумні потреби, оптимальну мотиваційну сферу й відповідні цілі та ідеали. 

Г. Петрова (1976) в контексті цього питання акцентує увагу на системі 

знань, умінь і навичок майбутнього вчителя у галузі естетичного виховання: 

потреба в естетичному й художньому вихованні, самовихованні та самоосвіті; 

широкий естетичний та художній світогляд; уявлення про прекрасне у житті та 

мистецтві накопичення у результаті емоційно-естетичного досвіду; 

високорозвинений естетичний ідеал, смак, високе вміння сприймати, пізнавати 

й аналізувати естетичний об’єкт; висока культура мовлення вчителя, його 

емоційність, точність, образність, виразність; естетика зовнішнього вигляду та 

поведінки; високий рівень розвитку художньо-творчих здібностей учителя, які 

проявляються у його життєдіяльності та у професійно-педагогічній діяльності; 

знання психолого-педагогічних основ і методики естетичного виховання, 

сучасними методами роботи на уроках, факультативних і позакласних заняттях; 

уміння створювати емоційно-естетичну атмосферу на уроці та позакласних 

заняттях; уміння використовувати твори мистецтва на уроках і в позакласній 

роботі, правильний аналіз їх у єдності змісту та форми; уміння організовувати 

позашкільні заходи емоційно-естетичної спрямованості (бесіди, вечори, 

диспути, екскурсії та ін.). 

Узагальнення проаналізованих матеріалів дає можливість визначити 

структуру підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів, яка у нашому дослідженні представлена у 

взаємодії таких складових: загальнотеоретичної (гуманітарної, соціально-

економічної, естетико-культурологічної) та професійно-орієнтованої 

(фундаментальної та практичної).  
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Загальнотеоретична підготовка майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва включає вивчення студентами циклів навчальних дисциплін, зокрема 

гуманітарного, соціально-економічного та естетико-культурологічного.  

До гуманітарного циклу відносимо такі навчальні дисципліни, як: 

«Українска мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова», «Історія 

України», «Релігієзнавство», «Основи наукових досліджень» та ін.; соціально-

економічного: «Філософія», «Соціологія», «Основи економічної теорії», 

«Основи коп’ютерної графіки», «Комп’ютерне проектування» та ін.; естетико-

культурологічного: «Культурологія», «Естетика», «Етика й естетика», «Історія 

української та зарубіжної культури», «Історія декоративно-прикладного 

мистецва Буковини», «Художня культура» та позанавчальна естетико-

культурологічна діяльність студентів. 

Зазначаємо, що особлива роль у підготовці майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів належить 

естетико-культурологічній підготовці, основні аспекти якої більш детально 

проаналізуємо далі. 

Така підготовка, на думку Л. Руденко (2000), забезпечує органічний 

зв’язок між опануванням професійно-педагогічних знань, умінь і навичок і 

засвоєнням духовних цінностей суспільства, втілених у здобутках науки, 

культури, мистецтва та моралі (с. 93). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій В. Біблера, Є. Бондаревської, 

М. Васильєвої, І. Зязюна, М. Кагана, В. Кременя, Н. Крилової Н. Ничкало, 

О. Рудницької, В. Сластьоніна, О. Сухомлинської, Н. Щуркової та інших 

свідчить, що проблема культурологічної підготовки майбутніх учителів набуває 

cистемного характеру.  

Естетична підготовка є невід’ємною частиною загальної підготовки 

майбутніх учителів і спрямована на формування естетично розвинутої, 

вихованої, культурної особистості та визначається як комплексний процес, 

спрямований на загальний духовний особистості. Отож, естетична підготовка 

студентів розглядається сучасними дослідниками як невід’ємна частина 
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професійної підготовки майбутніх учителів, спрямована на здобуття ними 

естетичних знань, художньо-естетичних, методичних умінь і навичок, а також 

формування естетичних рис і якостей особистості, які в комплексі 

забезпечують ефективність як естетичного виховання школярів, так і в цілому 

професійної діяльності (Умрихіна, 2015). 

Зауважимо, що до складових підготовки майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва у контексті естетико-культурологічної необхідно 

віднести й формування його естетичної култьтури, оскільки лише естетично 

сформована особистість студента з наявними високорозвиненими естетичними 

здібностями, свідомістю, естетичним смаком і прагненнями естетичного 

освоєння дійсності зможе виховати ту чи іншу естетичну якість у своїх 

майбутніх вихованців. 

У цьому контексті нам імпонують погляди С. Бігунової (2013), яка 

стверджує, що підготовку майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

необхідно здійснювати у взаємозв’язку з процесом формування їх естетичної 

культури; з розвитком у студентів, як майбутніх фахівців, сприйняття 

педагогічної діяльності як засобу естетичного самоствердження, вміння 

визначати естетичні аспекти в процесі викладання мистецьких дисциплін, 

можливості реалізації себе у творчій діяльності (с.31).  

Ми поділяємо також думки С. Мельничука (2006), який вважає, що 

вчитель має чітко уявляти необхідний мінімум естетичних знань і навичок, 

яким повинен оволодіти учень і визначати рівень естетичної вихованості, бути 

озброєним навичками організації індивідуальної та колективної естетичної 

творчості учнів, мати сформовану готовність до художньо-естетичної 

діяльності у різних галузях.  

З огляду на вищевказане, підкреслимо, що підготовка сучасного вчителя 

образотворчого мистецтва неможлива без усвідомлення ролі своєї національної 

спільноти, сприйняття та переосмислення культурного досвіду етносу, 

необхідності засвоєння знань матеріальної та духовної культури. Саме народне 

мистецтво, в т.ч. декоративно-прикладне, є об’єктивним чинником духовного 
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розвитку особистості майбутнього вчителя у контексті національної традиції, 

етнічних стереотипів світосприйняття.  

Вивчаючи питання естетичної культури майбутніх фахівців мистецького 

напряму, М. Покропивний узагальнює, що для успішного функціонування 

будь-якого соціуму важливим є оволодіння прийдешніх поколінь культурним 

надбанням своєї країни, свого народу. Тому фахівці мистецького напрямку, як 

ніякі інші, мають можливість реалізувати даний шлях транслювання культурної 

спадщини у своїй професійній діяльності (Дубасенюк & Сидорчук (Ред.), 2012, 

с.417). 

В основу естетичної культури майбутнього вчителя вчені вкладають 

систему естетичних знань і вмінь, які стають визначальною характеристикою 

його гармонійного загального та професійного розвитку. Виявляється, що 

естетична культура охоплює способи, результати діяльності людини та може 

розглядатись як механізм, регламентація, що впливає на поведінку і діяльність 

людини, а сама особа є її носієм і ретранслятором (Виготський, 1991). 

На думку Г. Падалки (1991), естетична культура вчителя відображає його 

здатність до грамотного, вільного і повного сприйняття та аналізу 

різноманітних естетичних явищ, уміння адекватно їх оцінювати й 

класифікувати, будувати педагогічну діяльність відповідно до соціально 

значущих естетичних норм досконалості й краси.  

Н. Пилипенко (2015) стверджує, що естетична культура являє собою 

складне, інтегроване утворення, яке передбачає: розуміння цілісної картини 

світу, естетичної сутності її об’єктів, наявність психолого-педагогічних, 

методичних, загальнокультурних і художньо-професійних знань, умінь і 

навичок; цільові установки та мотиви формування естетичного 

світосприймання; наявність потреби в естетичному сприйнятті світу, тобто 

таких індивідуальних якостей і здібностей майбутнього вчителя, що сприяють 

успішному формуванню естетичної культури в школярів (с. 103).  
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Професійно-орієнтована підготовка майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів передбачає фундаментальну 

та практичну підготовку студентів у закладі вищої освіти. 

До фундаментальної підготовки відносимо психолого-педагогічну, 

методичну та художньо-творчу підготовку.  

Так, психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва передбачає оволодіння студентами професійними 

знаннями з історії педагогіки, педагогіки, педагогіки мистецтва, дидактики, 

психології (загальної та вікової), основ виховної роботи, які сприятимуть у 

подальшому набуттю професійних умінь і навичок для здійснення естетичного 

виховання учнів різних вікових груп. 

Розглядаючи професійно-педагогічну підготовку, академік І. Зязюн на 

перше місце виносить саме психолого-педагогічну (Зязюн, Миропольська & 

Хлєбнікова, 1998). Учителю образотворчого мистецтва для оволодіння 

професією і подальшого формування професійної майстерності потрібні 

насамперед психолого-педагогічні знання і навички, а його фахова 

компетентність визначається наявністю інтересу до педагогічної діяльності та 

передумов для розвитку відповідних здібностей. 

За переконанням С. Сисоєвої (1996), педагогічна підготовка вчителя 

набуває ефективності, якщо її зміст, форми відображають специфіку процесу 

формування творчої особистості, враховують закономірності творчого процесу, 

взаємозалежність і взаємозумовленість розвитку творчих можливостей та рівня 

творчої діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу.  

Методична підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

до виховання естетичної культури учнів полягає в оволодінні змістом, 

організаційними методами й формами виховної роботи, зокрема й виховання 

естетичної культури учнів.  

Означену складову підготовки майбутніх учителів до професійної 

діяльності досліджують К. Авраменко, І. Бєлєнок, Н. Грицай, О. Мітіна, 

М. Криловець, Я. Левченко, Л. Орлова, К. Ткаченко та інші. 
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Методичну підготовку майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

визначаємо як цілісну систему педагогічних дій, заходів, спрямованих на 

інтеграцію теоретичних і практичних складових, які є важливим засобом їх 

майбутньої якісної методичної діяльності в умовах закладу загальної середньої 

освіти. Методичної компетентності майбутні учителі образотворчого мистецтва 

набувають у процесі вивчення таких освітніх дисциплін у вищій школі: 

«Методика викладання образотворчого мистецтва», «Методика викладання 

спецдисциплін», «Методика викладання декоративно-прикладного мистецтва і 

дизайну», «Психологічні аспекти формування художньої культури учнів на 

заняттях ОДПМ», «Сучасні освітні технології в методиці викладання ОДПМ», 

«Основи педагогічної майстерності» та ін.  

Окреслена підготовка передбачає розв’язання таких завдань, як: 

опанування знаннями, навичками, уміннями з методичної діяльності, 

спрямованої на розвиток у студентів педагогічних здібностей, ознайомлення з 

педагогічною майстерністю творчих вчителів, передовим досвідом 

педагогічних колективів тощо (Упатова, 2016). 

На наше переконання, методична підготовка майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури школярів у 

закладі вищої освіти має включати наступні етапи:  

- ознайомлення з: навчальними програмами та підручниками з 

образотворчого мистецтва; методикою викладання навчального матеріалу в 

початковій і середній школі; передовими технологіями виховання; 

досягненнями в галузі методики виховної роботи, естетичного виховання; 

шляхами підвищення ефективності виховного процесу; сучасними засобами 

виховання та методикою їх використання у роботі з дітьми;  

- вивчення: основ методики викладання образотворчого мистецтва та 

виховної роботи; передового педагогічного досвіду; відповідних державних 

нормативних документів у галузі естетичного виховання тощо;  
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- розвиток: уявлень про методичну роботу вчителя образотворчого 

мистетцва; творчого потенціалу; педагогічної майстерності; навичок 

самоосвітньої методичної роботи. 

На основі аналізу, систематизації та узагальнення літератури з проблеми 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (М. Кириченко, 

С. Коновець, Л. Малінська, Т. Міхова, О. Музика, Б. Нєменський, П. Пайдуков 

М. Пічкур, М. Резниченко, М. Ростовцев, О. Смірнова, Г. Сотська, О. Стрілець, 

О. Ткачук, Т. Фурсикова та ін.) в її структурі виділяємо також художньо-творчу 

підготовку, що є важливою складовою підготовки студентів до виховання 

естетичної культури учнів.  

Художньо-творча підготовка у контексті професійно орієнтованої 

підготовки передбачає набуття студентами-майбутніми учителями художньо-

мистецької та творчої компетентності, розвиток їх художньо-естетичного смаку 

та індивідуального художнього стилю, формування естетичного світогляду, 

естетичних вмінь, які є базовими для формування вмінь у організації виховання 

естетичної культури школярів. 

У цьому контексті О. Музика (2011) зазначає: «Сучасний учитель 

образотворчого мистецтва, на якого покладена така важлива місія, повинен 

активно реалізовувати себе у галузях педагогічної та художньої творчості, 

примножувати матеріальні й духовні багатства українського суспільства, 

цілеспрямовано залучати учнів до художньо-естетичних цінностей минулого і 

сьогодення» (с. 18). 

Даний вид підготовки у системі вищої освіти забезпечують такі навчальні 

дисципліни, як: «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Професійна 

майстерність», «Технологія», «Педагогічний малюнок», «Мистецтво в культурі 

минулого», «Мистецтво в культурі сучасності», «Образотворче та декоративно-

прикладне мистецтво України», «Традиції та новаторство у мистецтві» та ін. 

Практична підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

до виховання естетичної культури учнів передбачає проходження студентами 



85 

 

різних видів практики, зокрема: етнографічної, технологічної, проектно-

конструкторської, навчальної, педагогічної та ін. 

Безумовно усі види практики спряють ефективній підготовці студентів до 

майбутньої професійної діяльності, проте особлива роль у цьому процесі 

належить педагогічній практиці, метою якої є підвищенні рівня та якості 

підготовки майбутнього фахівця як педагога, у забезпеченні можливості 

адаптації до освітньо-виховного середовища школи, в якому він розкриє свої 

професійні здібності та навички виховної роботи зокрема. 

Тому нашою метою є з’ясування ролі педагогічної практики у підготовці 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів.  

Базуючись на наукових висновках О. Абдулліної, О. Коберника, 

О. Комар, Л. Кондрашової, М. Марусинець, І. Осадченко, Т. Торчинської, 

О. Хоми, І. Шапошнікової та ін., можемо стверджувати, що педагогічна 

практика визначається як етап перевірки, закріплення та завершення 

професійної підготовки майбутнього вчителя; цілеспрямоване удосконалення 

професійної пам’яті, уваги, мислення тощо; визначення рівня професійної 

здатності та ступеня педагогічної спрямованості, продукування творчого 

ставлення до майбутньої професійної діяльності; різновид практичної 

діяльності студентів, спрямований на розв’язання різноманітних педагогічних 

задач тощо.  

Провідними завданнями практичної підготовки майбутнього вчителя є 

поглиблення теоретичних знань; вироблення у майбутніх педагогів умінь і 

навичок практичної діяльності в закладах загальної середньої освіти; 

формування та розвиток професійно-педагогічних умінь і навичок; оволодіння 

сучасними методами і формами педагогічної діяльності, в тому числі й 

виховної; формування творчого дослідницького підходу до педагогічної 

діяльності (Зязюн & Пєхота (Ред.), 2003). 

Отже, підводячи підсумки, зазначимо, що підготовка майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів – це 
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складна, цілісна, упорядкована, багатоструктурна динамічна система, яка 

функціонує відповідно до мети, завдань і принципів професійно-педагогічної 

підготовки, спрямовується на формування системи знань, умінь і навичок 

студентів у вихованні естетичної культури школярів, розвиток їх творчого 

підходу до виховної діяльності.  

Висновки до розділу 1 

На основі вивчення наукових джерел проаналізовано стан дослідження 

проблеми підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів і визначено сутність ключового 

феномену. Узагальнення різних підходів учених з проблеми підготовки 

майбутніх учителів до виховної діяльності дає право трактувати підготовку 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів як цілеспрямований процес, у ході якого студенти набувають 

професійних знань з основ виховної роботи, практичних умінь і навичок 

організації виховного процесу, зокрема виховання естетичної культури 

школярів. Підготовка такого вчителя в закладах вищої освіти уможливлюється 

на засадах таких методологічних підходів: особистісно зорієнтованого, 

культурологічного, компетентнісного, діяльнісно-творчого. 

Доведено, що зміст естетичного виховання, зорієнтованого на 

формування естетичної культури школярів, передбачає розвиток у школярів 

здатності сприймати прекрасне в природі, праці, творах мистецтва, 

навколишньому світі, поведінці людей, які прагнуть насолоджуватися цим 

прекрасним. Поняття «естетична культура» визначено як інтегративну якість 

особистості, що виражає естетичну потребу й здатність сприймати, 

розпізнавати і переживати прекрасне в мистецтві та навколишній дійсності, 

керуватися виробленими культурно-естетичними цінностями у своїй 

практичній діяльності, створювати красу навколо себе. Основними елементами 

естетичної культури особистості є: естетична свідомість (ідеї, погляди, смаки, 

ідеали, естетичне сприйняття, судження); естетичні почуття і переживання; 
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досвід естетичної діяльності, які у своїй сукупності забезпечують розвиток 

естетичних здібностей, потреб і мотивів у сприйнятті та створенні естетичних 

цінностей. 

Структуру підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва у 

вищій школі до окресленого виду діяльності розглянуто як сукупність 

взаємопов’язаних складових: загальнотеоретичної (гуманітарної, соціально-

економічної, естетико-культурологічної) та професійно-орієнтованої 

(фундаментальної, практичної). 

Установлено, що результатом такої підготовки є сформована готовність 

майбутнього вчителя до виховної діяльності, яку інтерпретуємо є складну 

інтегровану особистісну якість, що характеризується активно-позитивним 

ставленням учителя до виховання естетичної культури учнів, стійкою  

професійною спрямованістю на його здійснення, наявністю необхідних 

спеціальних і фахово-методичних знань, умінь і навичок, досвіду естетичної 

діяльності. Компонентами готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів визначено: емоційно-

мотиваційний, когнітивний і креативно-діяльнісний.  

Обґрунтовані теоретичні положення покладено в основу емпіричного 

дослідження стану та рівнів готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів. 

Зміст основних теоретичних положень першого розділу викладено в 14 

одноосібних публікаціях (5 – у вітчизняних фахових виданнях (Гатеж, 2011; 

Гатеж, 2014; Гатеж, 2016; Гатеж, 2017с; Гатеж, 2017f); 1 –  у журналі, який 

внесено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз 

(Гатеж, 2017с); 8 – у матеріалах конференцій (Гатеж, 2015а; Гатеж, 2015b; 

Гатеж, 2015c; Гатеж, 2017a; Гатеж, 2017d; Гатеж, 2018d; Гатеж, 2018f; Гатеж 

2018j).  
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РОЗДІЛ 2 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИХОВАННЯ 

ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ  

У розділі проаналізовано стан підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів у освітній 

практиці закладів вищої освіти України. Розроблено діагностичний 

інструментарій експериментального дослідження: критерії, показники, рівні 

готовності та описано методики їх діагностування. Розкрито результати 

констатувального етапу дослідження рівня готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу 

загальної середньої освіти. 

2.1. Характеристика методичного інструментарію експериментального 

дослідження 

Враховуючи результати теоретичного дослідження та з метою реалізації 

одного із поставлених завдань нашої наукової роботи, експериментальна робота 

проводилась у чотири етапи (табл. 2.1). 

На констатувальному етапі експериментального дослідження нами 

визначена низка таких завдань: 

1) проаналізувати стан підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів у освітній практиці 

закладів вищої освіти України; 

2) виокремити критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів; 

3) підібрати адекватні методи та методики діагностування рівнів готовності 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів; 
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4) здійснити аналіз результатів емпіричного дослідження та виявити вихідні 

рівні готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів. 

Таблиця 2.1 

Етапи, завдання, форми й методи дослідно-експериментальної роботи з 

виявлення стану підготовки майбутніх учителів до виховання естетичної 

культури учнів закладу загальної середньої освіти 

 

Е
т
а
п

и
  

ек
сп

ер
и

м
ен

т
у
 

Завдання етапу 
Форми й методи здійснення 

експериментальної роботи 

І 
- 

О
р

г
а
н

із
а

ц
ій

н
и

й
 Визначити критерії, 

показники, методи 

діагностики рівнів готовності. 

Розробити зміст і методики 

діагностування.  

 

Теоретичний аналіз філософської, 

мистецтвознавчої й психолого-

педагогічної літератури.  

Розробка, адаптація й перевірка 

діагностичної програми: тестів, анкет, 

інтерв’ю,  практичних завдань.  

Пошук і вибір методів аналізу даних, 

одержуваних у результаті 

експерименту. 

ІІ
 -

 

К
о

н
ст

а
т
у

в
а
л

ь
н

и
й

 Визначити стан підготовки 

майбутніх учителів до 

виховання естетичної 

культури учнів закладу 

загальної середньої освіти та 

виявити вихідні рівні 

готовності. 

Початкова діагностика учасників 

експерименту (опитування, 

спостереження, 

інтерв’ювання, анкетування, 

 тестування та ін.). 

ІІ
І 

- 
Ф

о
р

м
у

в
а
л

ь
н

и
й

 

Реалізувати педагогічні умови  

підготовки майбутніх учителів 

до виховання естетичної 

культури учнів у процесі 

експериментальної роботи.  

Перевірити їх ефективність у 

процесі професійної 

підготовки. 

Проведення експериментальних занять 

(практичних, семінарських, 

тренінгових, робота мистецьких 

гуртків, клубів тощо). 

Аналіз ефективності застосовуваних 

форм і методів.  

Вивчення динаміки рівнівготовності 

майбутніх учителів до виховання 

естетичної культури учнів в КГ та ЕГ. 

 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%9E
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Продовження таблиці  2.1 
ІV

 -
 З

а
к

л
ю

ч
н

и
й

 
Узагальнити результати 

експериментальної роботи.  

Осмислити, порівняти теоретичні 

й експериментальні  

дані. 

Якісний аналіз ефективності 

педагогічних умов підготовки 

майбутніх учителів до виховання 

естетичної культури учнів. 

Статистичні методи математичної  

обробки експериментальних 

даних.  

 

Базою дослідно-експериментальної роботи було обрано Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, Навчально-науковий Інститут 

мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської 

національної Академії мистецтв, Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Інститут 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області й заклади загальної 

середньої освіти Чернівецької та Івано-Франківської областей (Банилово-

Підгірнівська гімназія, Іспаська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Миколи Марфієвича, 

Іспаський НВК (ЗНЗ І-ІІ ст.–ДНЗ), Міліївська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Дмитра Загула, 

Опорний заклад Сторожинецький ліцей, Старокутська ЗОШ І-ІІІ ст.). 

В експерименті були задіяні 394 студенти як денної форми навчання (271 

особа), так і заочної (123 особи) та 80 практикуючих учителів образотворчого 

мистецтва й початкової школи, що ведуть уроки образотворчого мистецтва.  

Опитування проведено серед майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва, які навчаються на 2-4 курсах. Для визначення репрезентативності 

вибіркової сукупності кількості студентів, які будуть задіяні у констатувальному 

експерименті, ми використали формулу: 

 =
              

               –    
 

Для визначення генеральної сукупності проаналізували кількість 

студентів, які навчаються у закладах вищої освіти різних рівнів акредитації на 

початок 2016/2017 навчального року. У нашому випадку при суцільному 

http://ua-referat.com/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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обстеженні довелося б охопити 15061 студент,які становлять генеральну 

сукупність чисельності всіх студентів (додаток Г). 

Використання формули при граничній помилці в 5% і коефіцієнті 

значущості 1 = 2 (довірча ймовірність – 95%) дає можливість визначити шукане 

значення.  

Отож підставимо наші дані (N=15061; W(1 – W) = 0,25; t = 2; ∆= 5%) у 

формулу:  =
             

               –    
=

              

                      
=394,76 

Отримуємо n=394,76. Отже, для констатувального етапу експерименту 

було достатньо провести дослідження серед 394 студентів, які й були визначені 

нами з обраних баз дослідження.  

Учасники дослідження були поділені на контрольну (КГ) та 

експериментальну групи (ЕГ), до яких увійшли представники кожного закладу 

вищої освіти, що взяли участь у дослідженні. Так, до КГ включено 195 (49,5%), 

а до ЕГ – 199 (50,5%) усіх респондентів. 

З метою реалізації визначених завдань нами розроблено діагностичний 

інструментарій експериментального дослідження, зокрема: критерії, показники, 

рівні готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів, методи і методики їх діагностування.  

Для розуміння сутності окреслених завдань вважаємо доцільним 

висвітлити зміст таких понять, як: «критерій», «показник» і «рівень». 

Так, аналіз останніх досліджень і публікацій з означеної проблеми вказує 

на неоднозначний підхід до визначення сутності понять «критерій» та 

«показник. Поняття «критерій» використовується у різних значеннях: як 

мірило, оцінка, судження, ознака достовірності або умови, як сукупність ознак. 

За переконанням І. Ісаєва (1993), критерії – це ознаки, на основі яких 

здійснюється оцінка, судження (с. 90). 
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 Критерій визначається науковцями також як підстава для оцінки, 

визначення або класифікації чогось (Семотюк, 2007, с. 256;  Рапацевич (Ред.), 

2001, с. 428;  Дубічинський, 2008, с. 588). 

У психолого-педагогічній літературі критерій визначають як засіб для 

судження, ознаку, враховуючи яку, оцінюють, визначають чи класифікують 

щось. Критерій – це ідеальний зразок, що виражає найвищий, найдосконаліший 

рівень явища, яке вивчається; він визначає також спрямованість пошуку 

якісних і кількісних показників, що вимірюються різними параметрами або 

індикаторами (Палеха, 2002). 

На думку Ю. Туранова і В. Урського (2001) критерій можна визначити як 

ступінь оцінювання виділених параметрів, які описуються певними 

показниками (с. 140).  

Поняття «показник» трактується вченими як свідчення, доказ, ознака 

чого-небудь (Дубічинський, 2008, с. 924; Семотюк , 2007, с. 695). 

Як приклад, Т. Фурсикова (2012) розмежовує такі критерії готовності 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до застосування комп’ютерної 

графіки, як потребнісно-мотиваційний, знаннєвий, креативно-діяльнісний та 

оцінно-рефлексивний. 

У контексті проблеми формування просторового мислення в майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва дослідниця Т. Штикало (2005) критеріями 

формування просторового мислення подає: аналітичний динамічний, 

формоутворювальний, емоційний. 

Сенсорно-спонукальний, пізнавальний, художньо-практичний критерій у 

фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва визначає 

сучасна дослідниця О. Піддубна  (2009). 

Отже, під критерієм ми розуміємо ознаку, на основі якої відбувається 

оцінка, визначення та класифікація певних якостей. Відповідно показники 

вимірювання ефективності підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів – це кількісні та якісні 

характеристики сформованості ознак, які вивчаються та вимірюються. 
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Нами визначено такі компоненти готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів: емоційно-

мотиваційний, когнітивний і креативно-діяльнісний (рис. 2.1) (додаток Д)  

Емоційно-мотиваційний компонент, який посідає особливе місце в 

структурі підготовки майбутнього вчителя до виховання естетичної культури 

школярів і виокремлюється практично всіма дослідниками, передбачає 

професійні настанови, позитивне ставлення до професії, інтерес до неї, стійкі 

наміри присвятити себе педагогічній діяльності тощо.  

 

 

 

Рис. 2.1. Структура готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів 

 

На думку О. Музики (2011), саме мотивація сприяє формування у 

студентів стійких інтересів, зацікавленості у поглибленні знань, підвищенні 

свого освітнього рівня, духовного збагачення. Це пояснюється тим, що мотиви 

є суб’єктивним фактором, який спонукає до діяльності та являє собою 

відображення потреби в будь-чому. 

Емоційно-мотиваційний компонент інтегрує естетичні почуття, сприяє 

емоційному ставленню студентів до майбутньої професії та виховання 

естетичної культури учнів, містить систему професійно-значущих потреб, які 

спонукають майбутніх учителів до цілеспрямованої виховної діяльності з 

учнями. Означений компонент пов’язаний з емоційно-почуттєвим 
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переживанням від спілкування з учнями; він спрямований також на емоційно-

почуттєве ставлення студентів до виховної роботи з учням та емоційне 

задоволення від роботи з дітьми. 

Емоційній складовій змісту професійної підготовки майбутнього вчителя 

відповідає емоційна активність, яка охоплює емоційність як позитивний 

чинник – реакцію на успіх чи невдачу та емотивність – ціннісний показник 

усвідомленості суб’єктом необхідності самоосвіти, позитивно активне 

ставлення до професійної діяльності, самовдосконалення. При цьому, якісні 

характеристики особистості майбутнього педагога такі: багатство та яскравість 

емоційних проявів, відкритість, готовність до співпраці (Ігнатова & Шушерина 

(Ред), 2005, с. 73). 

Критерієм емоційно-мотиваційного компонента є ступінь мотивації та 

позитивного емоційного ставлення до виховання естетичної культури учнів з 

відповідними йому показниками: 

- наявність мотивації до здійснення виховання естетичної культури учнів; 

- стійкий інтерес до організації виховного процесу;  

- усвідомлення значущості оволодіння професійними знаннями та вміннями, 

необхідними для виховання естетичної культури учнів;  

- емоційне задоволення від здійснюваного виховного процесу 

Наступний, не менш важливий, компонент – когнітивний, до якого 

належать система професійних знань, умінь і навичок, педагогічне мислення, 

професійне спрямування уваги, сприймання, пам’яті, дії й операції, необхідні 

для успішного здійснення професійно-педагогічної діяльності.  

Як зазначає Н. Гузій (2004), когнітивний компонент у структурі 

підготовки вчителя до професійної виховної роботи визначається системою 

знань, якою повинен володіти майбутній фахівець (сутність, мета, зміст, 

методи, форми організації виховної діяльності), а також методичними 

знаннями щодо оптимальних способів організації виховної діяльності (с. 178).  

Когнітивний компонент структури підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу 
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загальної середньої освіти реалізовується через накопичення та постійне 

оновлення інформації інтелектуального характеру;  спрямований на оволодіння 

студентами знаннями, уміннями й навичками в галузі естетичного виховання 

учнів. У контексті цього компонента наскрізним є поповнення багажу 

професійно-педагогічних знань, розширення естетичного світогляду, 

ознайомлення зі специфікою та педагогічними технологіями виховання 

естетичної культури учнів різної вікової категорії (початкова та середня ланка 

освіти), усвідомлення потенціалу образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва у вихованні естетичної культури учнів, що закладає основу для 

творчої спрямованості особистості майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва. 

Критерієм когнітивного компонента виступає система професійних знань 

студентів щодо структури, специфіки і методики виховання естетичної 

культури учнів з відповідними показниками: 

- наявність знань студентів про сутність і ознаки естетичної культури учнів, 

їхня системність, міцність, глибина й інтеґративність;  

- володіння психолого-педагогічними знаннями та основами методики 

виховання естетичної культури учнів;  

- стетичний світогляд і рівень естетичної культури студентів 

Наголошуємо, що здатність учителя до забезпечення ефективної взаємодії 

з учнями у вихованні естетичної культури школярів визначається не лише 

набутим комплексом знань, умінь і досвідом, але й високим рівнем прояву 

креативності у педагогічній діяльності. Доречне у цьому контексті 

висловлювання О. Абдулліної (1984), яка звертає увагу на творчий характер 

педагогічних умінь і визначає їх як «творче свідоме володіння способами й 

прийомами організації педагогічного процесу» (с.44). 

Саме тому важливим і необхідним компонентом у структурі підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів є креативно-діяльнісний компонент, який передбачає підготовку 
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майбутнього вчителя до самостійного творчого перенесення знань, 

креативності при здійсненні виховання естетичної культури в учнів. 

Діяльнісний компонент у всіх його інтерпретаціях є обов’язковою 

складовою професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва, оскільки містить систему професійно значущих практичних умінь і 

навичок, необхідних для здійснення освітньо-виховної діяльності у межах 

закладу загальної середньої освіти. 

Креативно-діяльнісний компонент характеризується сформованістю у 

студентів системи практичних умінь і навичок, які необхідні майбутнім 

учителям образотворчого мистецтва для творчого здійснення процесу 

виховання естетичної культури учнів закладу загальної середньої освіти. Даний 

компонент охоплює сукупність умінь і навичок студентів щодо нестандартного 

виконання педагогічних завдань, проектування власних і грамотне 

застосування існуючих інноваційних технологій виховання естетичної культури 

учнів. Також сюди відносимо усвідомлене, чітко сплановане та попередньо 

змодельоване здійснення педагогічних дій; спеціальні професійно-педагогічні 

уміння; володіння навичками творчого мислення. 

Критерієм креативно-діяльнісного компонента є система професійно-

значущих умінь і навичок для творчого здійснення процесу виховання 

естетичної культури учнів, який характеризується наявністю таких показників: 

- уміння оригінально з творчим підходом виконувати педагогічні завдання 

в організації виховних заходів, спрямованих на формування естетичної 

культури учнів;   

- застосування нових технологій виховання у контексті означеної 

проблеми; 

- наявність навичок самоаналізу й адекватної самооцінки власних 

педагогічних дій у вихованні естетичної культури учнів, здатність до 

саморозвитку і самовдосконалення у професійному плані. 

Підкреслюємо, що усі компоненти готовності майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів пов’язані 
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між собою, зміни в одному з них впливають на зміни в іншому, а стійке 

поєднання й високий рівень реалізації означених компонентів створює 

внутрішні ознаки сформованої професійної готовності педагога до виховної 

роботи з дітьми. 

Це дозволило визначити межі рівнів сформованості кожного критерію 

готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів. З цією метою проаналізовано наявні у психолого-

педагогічних дослідженнях підходи до визначення цієї проблеми. Зазначимо, 

що в сучасних дослідженнях готовності фахівців до різних аспектів 

професійної діяльності найчастіше виокремлюється від трьох до п’яти 

відповідних рівнів сформованості. Зокрема, Н. Кузьміна (1990) розрізняє п’ять 

рівнів продуктивності педагогічної діяльності: репродуктивний (мінімальний), 

адаптивний (низький), локально-моделюючий (середній), системно-

моделюючий (високий)  і системно-моделюючий (найвищій). 

П’ять рівнів сформованості професійно-педагогічних умінь, 

застосовуючи відповідно до кожного два види найменувань, визначає Л. Спірін 

(1980): допрофесійний рівень (низький) – вихідний (дуже низький); рівень 

початкового оволодіння (професійна адаптація) – низький (початкові 

професійні вміння); рівень обмеженої сформованості (професійне 

становлення) – середній (орієнтовано-сформовані вміння); рівень достатньої 

сформованості (затвердження) – високий (сформовані вміння); рівень 

успішного оволодіння професійно-педагогічними діями (широке професійно-

творче самовираження) – майстерність або творчий рівень. 

За результатами теоретичного аналізу змісту виокремлених компонентів 

нами визначено критерії, за виявами яких розроблено діагностичні 

характеристики трьох рівнів сформованості структурних компонентів 

готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної  культури учнів: достатній, середній, низький. Проаналізуємо їх. 

Достатній рівень готовності характеризується такими ознаками: 
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-  стійкий інтерес і позитивно-активне ставлення до виховання естетичної 

культури учнів; 

-  розвинена висока мотивація до здійснення виховання естетичної 

культури учнів;  

- чітке розуміння сутності естетичної культури й особливостей її 

виховання в учнів; 

- наявність високого рівня естетичного світогляду й естетичної культури 

студентів; 

- наявність систематизованих, глибоких, повних і ґрунтовних психолого-

педагогічних знань із виховання естетичної культури учнів; 

- наявність комплексу високого рівня професійно-педагогічних і 

методичних умінь, необхідних для здійснення виховання естетичної культури 

учнів (добирати естетично-ціннісний матеріал для реалізації виховної мети під 

час уроків і позакласної роботи, розкривати естетичну сутність твору, явища 

тощо); 

- високий творчий потенціал для роботи з виховання естетичної культури 

учнів; 

- наявність чітко сформованих особистісних і професійно значущих 

якостей, необхідних для здійснення означеної діяльності; 

- високий рівень саморозвитку, самоаналізу та самовдосконалення. 

Середній рівень передбачає: 

- значний інтерес і позитивно-активне ставлення до виховання естетичної 

культури учнів; 

-  достатньо розвинена мотивація до здійснення виховання естетичної 

культури учнів;  

- достатнє розуміння сутності естетичної культури й особливостей її 

виховання в учнів; 

- наявність середнього рівня естетичного світогляду й естетичної культури 

студентів; 
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- наявність середнього рівня психолого-педагогічних знань із виховання 

естетичної культури учнів; 

- наявність середнього рівня професійно-педагогічних і методичних вмінь, 

необхідних для здійснення виховання естетичної культури учнів; 

- середній творчий потенціал для роботи з виховання естетичної культури 

учнів; 

- наявність середньо сформованих особистісних та професійно значущих 

якостей, необхідних для здійснення означеної діяльності; 

- середній рівень саморозвитку, самоаналізу та самовдосконалення.  

Низький рівень характеризується такими проявами: 

- слабкий інтерес і пасивне ставлення до виховання естетичної культури 

учнів; 

-  нерозвинена мотивація до здійснення процесу виховання естетичної 

культури учнів;  

- слабке розуміння сутності естетичної культури й особливостей її 

виховання в учнів; 

- наявність низького рівня естетичного світогляду та естетичної культури 

студентів; 

- наявність низького рівня психолого-педагогічних знань із виховання 

естетичної культури учнів; 

- наявність низького рівня професійно-педагогічних і методичних умінь, 

необхідних для здійснення виховання естетичної культури учнів; 

- низький творчий потенціал для роботи з виховання естетичної культури 

учнів; 

- наявність слабо сформованих особистісних і професійно значущих 

якостей, необхідних для здійснення означеної діяльності; 

- низький рівень саморозвитку, самоаналізу та самовдосконалення.  

Для виявлення стану готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів ми використовували 
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комплекс взаємопов’язаних теоретичних, емпіричних методів дослідження, а 

також методи статистичної та математичної обробки експериментальних даних.  

Методами дослідження готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу загальної середньої 

освіти стали: анонімне анкетне опитування студентів (майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва) та практикуючих учителів, що дало можливість 

об’єктивно оцінити стан підготовки; праксиметричні – аналіз документів і 

результатів педагогічної діяльності (педагогічної практики); обсерваційні – 

спостереження, самоспостереження; бесіда й інтерв’ю; експертне оцінювання; 

тести (психологічні,  дидактичні). 

Методика проведення експериментального дослідження була 

підпорядкована умові не порушувати перебігу педагогічного процесу 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Об’єктивність 

дослідження забезпечена математичним аналізом ознак, найбільш характерних 

для сформованої готовності студентів  до виховання естетичної культури учнів. 

Це дало можливість уявити і математично розрахувати структуру 

досліджуваного феномена, визначити найбільш міцні й надійні залежності між 

досліджуваними параметрами.  

Отож, теоретичні методи (аналіз філософської, психолого-педагогічної, 

мистецтвознавчої, науково-методичної літератури та нормативних документів, 

вивчення й узагальнення педагогічного досвіду) використовувалися для 

узагальнення наукових підходів і наукового напрацювання вітчизняних і 

зарубіжних дослідників, виявлення основних напрямів дослідження за темою 

дисертації та обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів.  

З метою дослідження реального стану підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів, а також 

проектування й організації освітньо-виховної роботи зі студентами за 

експериментальною програмою, використовувалися емпіричні методи.  
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До експертного оцінювання для виявлення рівня сформованості 

практичних умінь і навичок майбутніх учителів  з організації та здійснення 

процесу виховання естетичної культури учнів було залучено методистів 

педагогічних практик і вчителів образотворчого мистецтва.  

З метою визначення вірогідності отриманих результатів дослідження 

використовувалися методи статистичної та математичної обробки 

експериментальних даних (критерій х
2 
Пірсона,  t-критерій Ст’юдента). 

Виходячи з розроблених критеріїв і показників, ми визначали рівень 

готовності студентів до виховання естетичної культури учнів у контрольній та 

експериментальній групах відповідно до рівня сформованості окремих 

компонентів готовності за шкалою: 

- від 15 до 20 – завжди (достатній рівень готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів); 

- від 7 до 14 – рідко (середній рівень готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів);  

- від 0 до 7 – ніколи (низький рівень готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів). 

Максимальна сума балів, яку могли набрати студенти по кожному з 

компонентів, склала: Хmах=20. 

Середній бал визначався за формулою 2.1 

 

       , (2.1) 

   

де Х – середній бал, Хі – число балів, яке набрав кожний студент, n – обсяг 

вибірки (число студентів у групі). 

Середньоквадратичне відхилення показує відхилення суми балів, яку 

набрав кожний студент, від середнього бала. Середньоквадратичне відхилення 

визначається за формулою 2.2: 

 ,     (2.2) 
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де σ – середньоквадратичне відхилення від середнього значення, 

 Хі – число балів, яке набрав кожен студент, Х – середній бал, n – загальна 

кількість студентів у групі (обсяг вибірки). 

Похибку ми визначали за формулою 2.3 

, (2.3) 

де m – це похибка, σ – середньоквадратичне відхилення, n – загальна 

кількість студентів у групі (обсяг вибірки). 

Для перевірки значущості виявлених відмінностей у контрольній та 

експериментальній групах після проведення формувального експерименту ми 

користувалися t – критерієм Ст’юдента, який обчислювали за формулою  2.4: 

 

 

        ,   (2.4) 

 

 

де Х1 – середній бал у контрольній групі, Х2 – середній бал в 

експериментальній групі, σ1– середньоквадратичне відхилення в контрольній 

групі, σ2 – середньоквадратичне відхилення в експериментальній групі, n1 – 

кількість студентів у контрольній групі, n2 – кількість студентів в 

експериментальній групі.  

Число ступенів вільності розраховувалося за формулою 2.5: 

 f = n1+n2–2,  (2.5) 

де v – число ступенів вільності, n1– загальна кількість студентів у 

контрольній групі, n2 – загальна кількість студентів в експериментальній групі. 

Обчислення t– критерію проводили за формулою 2.6 для випадку рівних 

дисперсій: 

n
m
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 , (2.6) 

де Х2 – середній бал в експериментальній групі, Х1 – середній бал у 

контрольній групі, σ – середньоквадратичне відхилення в контрольній і в 

експериментальній групах, n1 – кількість студентів у контрольній групі, n2 – 

кількість студентів у експериментальній групі. Число ступенів вільності 

розраховувалося за формулою 2.5. 

На основі зазначених методів ми склали діагностичну програму для 

виявлення рівнів готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів закладу загальної середньої освіти.                        

В основу програми був покладений комплекс апробованих, надійних, 

модифікованих і власних розроблених методик для визначення рівнів 

готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів,  які помістили в таблицю 2.2.  

Далі перейдемо до більш детального аналізу змісту підібраних 

діагностичних методик дослідження рівня готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу 

загальної середньої освіти  відповідно до визначених критеріїв.    

З метою виявлення рівня мотивації та позитивного емоційного 

ставлення до виховання естетичної культури учнів, що є важливим чинником у 

професійній діяльності майбутніх учителів, нами була застосована діагностика 

емоційного інтелекту (Н. Холл) (додаток Е.1), яка запропонована для виявлення 

здатності розуміти ставлення особистості, що репрезентуються в емоціях і 

керувати емоційною сферою на основі ухвалення рішень. Вона складається з 30 

тверджень і містить 5 шкал: 1) емоційна обізнаність; 2) управління своїми 

емоціями (емоційна відхідливість); 3) самомотивація (вільне управління своїми 

емоціями, окрім пункту 14); 4) емпатія; 5) розпізнавання емоцій інших людей 

(уміння впливати на емоційний стан інших людей).  

21

12

11

nn

ХХ
t
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Таблиця 2.2 

Діагностична програма з виявлення рівня готовності  

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання  

естетичної культури учнів закладу загальної середньої освіти 

 

 

Критерії  

 

Методи 

 

Методика 

(назва, автор) 

 

 

 

 

 

Ступінь  

мотивації та 

позитивного 

емоційного 

ставлення до  

виховання 

естетичної 

культури учнів 

Діагностування Адаптована методика вивчення мотивів 

навчально-творчої діяльності (А. Реан, 

В. Якунін). 

Діагностика 

(тестування ) 

Тест на схильність до педагогічної 

професії (І.Зязюн). 

 

Анкетування  

 Адаптована анкета для виявлення рівня 

мотивації студентів до проблеми 

виховання естетичної культури учнів               

(Г. Сотська). 

Діагностика 

(тестування ) 

Методика «Діагностування емоційного 

інтелекту» (Н. Холл). 

 

Діагностування 

Адаптована методика вивчення 

сформованості емоційно-мотиваційного 

компонента готовності (О. Ліба). 

 

Анкетування  

Адаптована анкета для виявлення 

інтересу в студентів до естетичної 

діяльності (В. Процюк). 

Ітерв’ювання Авторська розробка з метою вивчення 

первинної інформації про вступ до 

навчального закладу за зацікавленість 

майбутньою професією. 

 

 

Система 

професійних знань 

студентів щодо 

структури, 

специфіки і 

методики 

виховання 

естетичної 

Тестування  Дидактичний тест на виявлення рівня 

обізнаності студентів з теорією 

виховання (авторська розробка). 

 

Тестування  

Дидактичний тест на виявлення рівня 

обізнаності студентів з теорії естетичної 

культури та її складових (авторська 

розробка). 

Діагностування Адаптована методика «Незакінчені 

речення» (В. Радкіна). 
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культури учнів 

 

Опитування  Адаптований опитувальник «Визначення 

художньо-естетичного світогляду»                 

(І. Сідорова). 

 

 

 

Система 

професійно-

значущих умінь і 

навичок для 

творчого 

здійснення 

процесу виховання 

естетичної 

культури учнів 

 

Діагностика 

(тестування) 

Тест «Вивчення загального рівня 

творчого потенціалу» (Н. Фетискін, 

В. Козлов, Г. Мануйлов). 

Ранжування, 

самооцінювання 

Авторська анкета «Самооцінка ставлення 

майбутнього вчителя  до виховання 

естетичної культури учнів». 

 

Анкетування  

Анкета для виявлення здатності 

студентів до естетичного самовиховання 

та самовдосконалення (І. Сідорова). 

 

Анкетування  

Анкета для виявлення сформованості 

досвіду  активної  естетичної діяльності 

(І. Сідорова). 

Експертне 

оцінювання 

Метод експертних оцінок для виявлення 

рівня сформованості практичних умінь і 

навичок з виховання естетичної культури 

учнів. 

Спостереження Спостереження за майбутніми 

учителями під час проведення уроків і 

позакласних заходів 

Праксиметричні Аналіз результатів практичної виховної 

роботи студентів. 

 

За інструкцією, студентам були запропоновані вислови, які так чи інакше 

відображають різні сторони їх життя. Необхідно було визначитися у ставленні 

до кожного твердження, оцінюючи свою відповідь за однією з градацій: 

повністю не згоден (- 3 бали), в основному не згоден (- 2 бали), частково не 

згоден (- 1 бал), частково згоден (+1 бал), в основному згоден (+2 бали), 

повністю згоден (+3 бали). 
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Обробка та інтерпретація даних проводилася за такими розрахунками: 

шкала «Емоційна обізнаність» – пункти 1, 2, 4, 17, 19, 25; шкала «Управління 

власними емоціями» – пункти 3, 7, 8, 10, 18, 30; шкала «Самомотивація» –

пункти 5, 6, 13, 14, 16, 22; шкала «Емпатія» – пункти 9, 11, 20, 21, 23, 28; шкала 

«Розпізнавання емоцій інших людей» – пункти 12, 15, 24, 26, 27, 29.  

Здійснивши обробку результатів відповідей студентів, у підсумку  

отримали відповідні рівні емоційного інтелекту: 14 і більше балів – достатній; 

8-13 – середній;  7 і менш – низький.  

За тестом на схильність до педагогічної професії (І. Зязюн) (додаток Е.2) 

респондентам було запропоновано перелік 10 якостей, які необхідно 

«приміряти» на себе і оцінити ступінь їх виразності, виходячи з такої системи 

оцінок: 5 – так, 4 – переважно так, 3 – важко сказати 2– швидше за все ні,1 – ні. 

Залежно від набраної кількості балів отримуємо результати: 40-50 балів – 

студенту не дуже підійдуть професії з частими і напруженими 

міжособистісними контактами; 30-40 балів – буде відчувати певний постійний 

дискомфорт, який доведеться переборювати зусиллям волі; 20-30 балів – робота 

завдаватиме певних незручностей, але в цілому задовольнятиме його; 10-20 

балів – студенту підходить робота, пов’язана зі спілкуванням. 

Адаптована анкета для виявлення рівня мотивації студентів до 

проблеми виховання естетичної культури учнів (Г. Сотська) (додаток Е.3) 

містить різні питання, зокрема на усвідомлення важливості досліджуваної нами 

проблеми, самоаналізу власного рівня теоретичної та практичної 

підготовленості до виховання естетичної культури учнів, виявлення проблем у 

підготовці та шляхів їх вирішення. 

Адаптована анкета для виявлення інтересу в студентів до естетичної 

діяльності (В. Процюк) (додаток Е.4) містить 10 запитань, які стосуються 

інтересу опитуваних до образотворчої та декоративно-прикладної діяльності з 

варіантами відповідей. 

Для визначення найбільш поширених мотивів навчально-творчої 

діяльності нами була застосована адаптована методика, запропонована 
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А. Реаном та В. Якуніним (додаток Е.5). Завдання для студентів – 

проранжувати кожен із запропонованих мотивів від 1 до 7, враховуючи, що 1 

бал – відповідає мінімальному ступеню мотивації, а 7 – максимальному. 

Підрахунок рангів кожного з мотивів проходив шляхом сумарного розрахунку 

відповідей студентів. 

Адаптована методика вивчення сформованості емоційно-мотиваційного 

компонента готовності (О. Ліба) (додаток Е.6). З метою визначення рівня 

сформованості емоційно-мотиваційного компонента готовності майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів 

закладу загальної середньої освіти респондентам було запропоновано анкету, в 

якій необхідно проранжувати 10 мотивів від 1 до 5, причому: 1бал означає – не 

володію взагалі; 5 – володію повною мірою.  

Підрахунки здійснювалися так: суму отриманих балів необхідно було 

поділити на кількість запитань у анкеті, а отриманий бал співвіднести зі 

шкалою, де:  

- 5 балів – студент володіє  достатнім рівнем сформованості емоційно-

мотиваційного компонента готовності майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів;  

- 4 бали – респонденту притаманний середній рівень сформованості 

емоційно-мотиваційного компонента готовності майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів;  

- 2 - 3 бали – майбутній вчитель володіє низьким  рівнем сформованості 

емоційно-мотиваційного компонента готовності майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів. 

Питання для інтерв’ю зі студентами (додаток Е.7) розроблені з метою 

вивчення первинної інформації про мотиви вступу до навчального закладу та 

виявлення зацікавленістю майбутнім фахом і досліджуваною нами проблемою. 

Систему професійних знань студентів щодо структури, специфіки і 

методики виховання естетичної культури учнів ми вивчали шляхом 

застосування методик, зміст яких розкриємо нижче. 
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Дидактичний тест на виявлення рівня обізнаності студентів з теорією 

виховання (авторська розробка) (додаток Ж.1) містить 15 запитань з  трьома 

варіантами відповідей. Студентам необхідно було визначитися з варіантами 

відповідей та поставити відповідну позначку у таблиці. 

Дидактичний тест на виявлення рівня обізнаності студентів з теорії 

естетичної культури та її складових (авторська розробка) (додаток Ж.2) 

передбачала 10 запитань з можливим варіантами відповідей, які необхідно було 

зафіксувати у таблиці відповідей. 

Адаптована методика «Незакінчені речення» (В. Радкіна) (додаток Ж.3) 

включає десять незакінчених речень, які необхідно було продовжити, не 

задумуючись. Зміст речень стосувався особистісного розуміння понять краси, 

естетичного смаку, ідеалу та ін. До прикладу, наводимо речення: «Естетичним 

ідеалом для мене є …», «Справжня краса міститься  в…». Опрацювання 

проходило за схемою: за кожну правильну відповідь нараховується певна 

кількість балів: чітка відповідь – 10 балів, нечітка – 5 балів, не зовсім 

зрозуміла – 1 бал. Отже, рівні сформованості естетичного ідеалу визначаються 

так: 75- 100 балів – достатній, 46-74 – середній, 10-45 – низький. 

Адаптований опитувальник «Визначення художньо-естетичного 

світогляду» (І. Сідорова) (додаток Ж.4). На розгляд студентів було  подано 5 

відкритих запитань, на які вони мали дати відповіді. Опрацювання відбувалося 

за такими критеріями:  

- достатній рівень (8-10 балів) – повна правильна відповідь: 4-5 культурних 

епох – 3 бали; по 4 представники різних видів мистецтва – 3 бали; 4-5 

мистецьких напрямків і течій, правильна їхня характеристика – 4 бали.  

- середній рівень (4-7 балів) – неповна правильна відповідь, значні 

доповнення: 3 культурні епохи – 2 бали; по 2-3 представники різних видів 

мистецтва – 2 бали; 2-3 мистецькі напрямки, помилки в характеристиках – 3 

бали.  

- низький рівень (1-3 бали) – неправильна відповідь, принципові 

уточнення, доповнення: 1-2 культурні епохи – 1 бал; по 1 представнику різних 
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видів мистецтва – 1 бал; 1-2 мистецькі напрямки, неправильні характеристики – 

1 бал. 

Критерій «Система професійно-значущих умінь і навичок для творчого 

здійснення процесу виховання естетичної культури учнів» ми дослідили через 

використання таких методик. 

Тест на вивчення загального рівня творчого потенціалу (Н. Фетискін., 

В. Козлов, Г. Мануйлов (додаток И.1) передбачав 12 запитань із трьома 

варіантами відповідей (а, б, в). За відповідь «а» нараховуються 3 бали, за 

відповідь «б» – 1 бал, за відповідь «в» – 2 бали. Дані запитання діагностували 

межі допитливості, впевненість у собі, стабільність, зорову і слухову пам’ять, 

прагнення до незалежності, здатність абстрагуватися і зосереджуватися. Саме 

такі показники і є якостями творчого потенціалу. 

Відповідний рівень визначався за шкалою: 

- 48 і більше балів – високий творчий потенціал, який дає широкий спектр 

творчих можливостей; що майбутній учитель зможете використати здібності, то 

йому будуть доступні найрізноманітніші форми творчості; 

- 24 - 47 балів – у студентів присутні якості, які дають змогу творити, але є 

і бар’єри творчості, айбезпечніший з яких – страх, особливо у людей, 

зорієнтованих на обов’язковий успіх. Очікування невдачі сковує уяву – основу 

творчості. Страх може бути й соціальний – страх громадського осуду. Будь-

яка нова ідея проходить через етап несподіванки, подиву, невизнання, 

засудження оточуючими. Страх осудження за нестандартні судження, незвичну 

для інших поведінку, погляди, почуття сковує творчу активність, знищує 

творчу особистість; 

- 23 і менше балів засвідчують, що творчий потенціал, на жаль, невеликий. 

Проте, можливо, просто студент недооцінює себе, свої здібності. Брак віри в 

свої сили може викликати думку, що він узагалі не здатний до творчості. 

Необхідно позбутися цього і так розв’язати проблему. 

Авторська анкета «Самооцінка ставлення майбутнього вчителя до 

виховання естетичної культури учнів» (додаток И.2). Кожне з 7 положень 
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необхідно було проранжувати за п’ятибальною шкалою, враховуючи те, 

наскільки воно відповідає особисто кожному студенту. 

Підрахувавши загальну кількість балів, отримані за кожним пунктом, 

дістаємо результати: 29-35 – достатній рівень ціннісного ставлення до процесу 

виховання естетичної культури учнів; 15-28 – середній рівень; 1-14 – низький 

рівень. 

Анкета для виявлення здатності студентів до естетичного 

самовиховання та самовдосконалення (І. Сідорова) (додаток И.3) містить 7 

відкритих запитань, на які студентам необхідно дати відповідь, враховуючи 

власний естетичний досвід і розуміння причин недоліків у естетичному 

самовдосконаленні. 

Анкета для виявлення сформованості досвіду  активної  естетичної 

діяльності (І. Сідорова) (додаток И.4). Для вивчення сформованості досвіду 

активної естетичної діяльності студентів (у площині креативно-дяльнісного 

компонента) нами було застосовано анкету із трьома запитаннями («Які  

художні здібності Ви маєте?», «Які позашкільні заклади Ви відвідували перед 

вступом у ВНЗ?», «У яких факультетських та загальноуніверситетських заходах 

Ви берете участь?»), які містили ряд варіантів. Результати отримуємо у 

відсотковому відношенні шляхом сумарної кількості  відповідей респондентів. 

Метод експертних оцінок застосовувався для виявлення рівня 

сформованості практичних умінь і навичок з виховання естетичної культури 

учнів з організації процесу виховання естетичної культури учнів, до якого були 

залучені методисти педагогічних практик і вчителі образотворчого мистецтва. 

Результати виконання творчих завдань із кожного показника оцінювались 

за 5-бальною шкалою, сумарний бал складався з п’яти оцінок за показниками 

певного критерію. Загальна експертна оцінка (О) розраховувалась за 

формулою: 

 О= В1А1 + В2А2 +........ + ВкАк, де О – загальна експертна оцінка; В1 – 

вага (значущість), яка надається кожному показнику; А1 – показник, відповідна 

доля одиниці В1+В2+Вк=1. Для спрощення усі ваги були прийняти 
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однаковими: А1 – оцінка І експерта; А2 – оцінка ІІ експерта; А3 – оцінка ІІІ 

експерта. Результати експертних оцінок на основі середнього показника 

кожного студента за всіма критеріями були поділені на рівні:  

- від 1 до 2,4 – низький рівень, який характеризується шаблонністю, 

відсутністю фантазії; невмінням розкрити творчий задум, підібрати техніку 

виконання, методи та засоби у досягнення мети заходу, порушення її 

структурної основи; відсутність оформлення роботи; хаотичність і 

неграмотність композиційної побудови творчих робіт; 

-  від 2,5 до 3,4 – середній рівень, ознаками якого є репродуктивний підхід 

з елементами творчого стилю та невисоким рівнем фантазії у проектуванні 

заходів; інтуїтивність дій у реалізації творчого задуму; вміння на 

елементарному рівні застосовувати різноманітні техніки; одноманітність 

виконання завдання з урахуванням композиційних засобів; оформлення роботи 

на примітивному рівні; 

- від 3,5 до 5 – достатній рівень, який ілюструє індивідуальний стиль, 

новаторське творче самовираження, нешаблонність, оригінальність і 

своєрідність творчої фантазії у виконанні творчих робіт та проектуванні плану-

конспекту заходу; вміння яскраво втілювати творчий задум у роботі; добирати 

техніку залежно від теми завдання; якісно виконувати творче завдання, 

результатом чого стає: структурна завершеність композиції, вміння оформити 

роботу. 

Отже, можемо підсумувати, що підібрані методи, методики, визначені 

критерії та показники сприяли ефективному і достовірному проведенню 

констатувального  етапу експериментального дослідження. 

2.2. Вивчення стану підготовки та рівня готовності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури 

учнів закладу загальної середньої освіти 

Визначені  нами критерії, показники та рівні готовності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної  культури учнів  
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дають змогу з науковою достовірністю провести моніторингові дослідження з 

визначення стану готовності майбутніх фахівців до виховної діяльності. Це 

дасть можливість пошуку шляхів удосконалення їхньої професійної підготовки 

у закладі вищої освіти. 

Екпериментальна робота проводилася на основі підібраних нами 

критеріїв, показників, адаптованих, модифікованих методик. 

Завуважимо, що становлення майбутнього фахівця, формування його 

педагогічної майстерності до того чи іншого напряму діяльності 

розпочинається ще на етапі професійного навчання, де здійснюється теоретична 

та практична підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

педагогічної діяльності. Тому для початку ми дослідили стан підготовки 

майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. 

У контексті виконання завдань констатувального етапу дослідження 

важливим стало вивчення й аналіз освітньо-професійних програм, навчальних 

планів (додаток К), освітніх програм підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва закладів вищої освіти: Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, Косівського інституту прикладного та 

декоративного мистецтва, Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка.  

У результаті нами виокремлено навчальні дисциплін, які прямо чи 

опосередковано впливають на підготовку майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу загальної середньої 

освіти. Так, підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва в 

закладах вищої освіти України сьогодні здійснюється відповідно до освітньо-

професійної програми (ОПП) підготовки фахівців віповідного напряму. 

Під час аналізу нами визначено цикли навчальних дисциплін, що 

вивчаються на різних етапах освітньо-виховного процесу і забезпечують 

підготовку майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 
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естетичної культури учнів: загальнонауковий, психолого-педагогічний, 

художньо-теоретичний, художньо-практичний (табл. 2.3).  

Зокрема, в ОПП і навчальному плані з підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича виявлено, що вже починаючи з 3-го курсу (1 рік навчання) 

закладаються основи теоретичних знань про культуру, естетичну культуру 

особистості, специфіку організації педагогічної діяльності, зокрема й виховної.  

Такий навчальний предмет як «Історія декоративно-прикладного 

мистецтва Буковини» знайомить студентів із змістом поняття «культура» в 

цілому, історією розвитку декоративно-прикладного мистецтва Буковини, що 

закладає фундамент уявлень про досліджуваний  феномен, формує позитивне 

ставлення до духовних надбань України та Буковини зокрема. 

Набуті знання сприятимуть розширенню естетико-культурного 

світогляду, формуванню естетичних смаків, розвитку вмінь естетичних 

суджень та оцінки, які потрібні майбутньому учителю образотворчого 

мистецтва у подальшій роботі з виховання естетичної культури учнів закладу 

загальної середньої освіти. 

Такі освітні дисципліни як «Педагогіка», «Психологія» (3 курс) 

безпосередньо впливають на формування компетентностей у майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва щодо організації виховної роботи з учнями, 

у тому числі знайомлять зі змістом і завданнями естетичного виховання, 

врахуванням індивідуальних і вікових особливостей школярів у виховному 

процесі, ефективністю застосування форм і методів організації виховання 

естетичної культури школярів.  

Формуванню майстерності в організації виховного процесу сприяє і 

вивчення курсів «Основи педагогічної майстерності» та «Методика викладання 

спецдисциплін» (3-4 курс). У результаті відбувається засвоєння майбутніми 

педагогами основних методичних аспектів: формулювання виховних цілей 

уроку і позакласних заходів, основних структурних компонентів уроку та 

позакласного заходу, алгоритму  їх аналізу та самоаналізу. 
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Таблиця 2.3 

Поетапне забезпечення підготовки вчителя образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів 

у процесі вивчення освітніх дисциплін 

у закладах вищої освіти України 

 

Цикли Освітні  дисципліни Семестр 

 

Загально 

науковий 

Етика та естетика  

Філософія 

Релігієзнавство  

3/6 

5/7/8 

2 

 

 

 

 

Психолого-

педагогічний 

Педагогіка 

Психологія 

Педагогіка мистецтва  

Основи педагогічної майстерності  

Методика викладання спецдисциплін  

Методика викладання образотворчого мистецтва 

Методика викладання декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну 

Психологічні аспекти формування художньої 

культури учнів на заняттях ОДПМ 

Сучасні освітні технології в методиці викладання 

ОДПМ 

2/5/6 

3/5/6 

3 

6 

6-7 

7 

 

5-6 

 

4 

 

6 

 

 

 

Художньо-

теоретичний 

Історія Української культури 

Історія декоративно-прикладного мистецтва 

Буковини 

Історія української і зарубіжної культури  

Мистецтво в культурі минулого 

Мистецтво в культурі сучасності Образотворче та 

декоративно-прикладне мистецтво України 

3/8 

 

5-6 

7 

5-6 
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Визначено також предмети, які мають потенційні можливості для 

формування уявлень про естетичну культуру особистості. Зокрема, навчальні 

курси «Філософія», «Історія української культури», «Релігієзнавство» дають 

можливість майбутньому вчителю образотворчого мистецтва поглиблювати 

свої теоретичні знання про духовність та естетичний розвиток особистості у 

контексті формування  світогляду, поглядів і переконань.  

Водночас наголошуємо на тому, що не завжди використовуються 

можливості виховного потенціалу дисциплін під час навчальних занять. 

Такі освітні дисципліни як «Рисунок», «Живопис», «Композиція», 

«Професійна майстерність», «Технологія» відіграють провідну роль у 

професійному становленні майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, у 

тому числі й сприяють формуванню готовності до виховання естетичної 

культури школярів.У результаті їх вивчення у студентів формуються естетичні 

смаки, погляди, переконання; виробляються вміння за допомогою різних 

засобів виразності передавати будову, характер, настрій зображуваного 

предмета, явища чи людини.  

Окрім теоретичної підготовки, значну роль у професійному становленні 

майбутнього фахівця відіграє практична підготовка. Навчальним планом ОР 

«бакалавр» на 3-му курсі передбачено проходження технологічної практики, а 

на 4-му курсі – переддипломної. Проходження педагогічної практики 

майбутніми вчителями образотворчого мистецтва визначено на 6-му курсі (ОР 

«Магістр»), тобто до цього часу студенти не мали змогу застосувати в 

практичній педагогічній діяльності набуті знання під час теоретичних занять, 

що і вважаємо недоліком. 

Аналіз нормативної документації Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, Косівського інституту прикладного та 

декоративного мистецтва, Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, на базі яких проведено 

дослідження, засвідчив, що також, лише окремі аспекти проблеми виховання 

естетичної культури передбачені змістом певних освітніх  дисциплін.  
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Так, у підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва питання 

естетичної культури, її складових і специфіки розглядаються у процесі 

вивчення дисципліни «Етика й естетика», метою якої є ознайомлення з 

важливими філософською галуззю знань про людину – естетикою, предметом 

якої є сфера почуттєвого. Головним завданням предмета «Філософія» є 

ознайомлення майбутніх учителів образотворчого мистецтва зі змістом 

світового та вітчизняного історико-філософського процесу, формування 

високої світоглядно-методологічної культури. 

Під час вивчення таких освітніх предметів як «Історія української 

культури», «Мистецтво в культурі минулого», «Мистецтво в культурі 

сучасності», «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво України» 

студенти поглиблюють знання з історії та теорії української культури, з 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, знайомляться з 

головними проблемами історико-культурного процесу в Україні у світовому і 

європейському контексті.  

Важливими навчальними дисциплінами у підготовці майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури є: «Методика 

викладання образотворчого мистецтва», «Методика викладання декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну», зміст яких полягає у формуванні в 

майбутніх учителів здатності добирати зміст, планувати, практично 

здійснювати освітньо-виховну діяльність школярів з дисципліни «Образотворче 

мистецтво». У результаті студенти вчаться проводити художньо-педагогічну, 

культурно-просвітницьку, організаторську та художньо-естетичну діяльність, 

спрямовану на духовний і культурний розвиток особистості учня, свідомо 

обирати й ефективно застосовувати методи виховного впливу у закладі 

загальної середньої освіти. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка мистецтва» є 

вивчення основних засад загальної педагогіки та педагогіки художнього 

сприйняття мистецтва. У результаті майбутні педагоги засвоюють фактори 

впливу на процес сприйняття; основні риси художнього сприйняття; 
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особливості сприйняття творів образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва, що є важливими аспектами у вихованні естетичної культури учнів. 

Мета дисципліни «Психологічні аспекти формування художньої культури 

учнів на заняттях ОДПМ» – здобуття майбутніми вчителями вмінь збагачення 

емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, 

пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей, що 

є засадовим у вихованні естетичної культури особистості школяра. 

Окрім теоретичної підготовки, навчальними планами передбачена і 

практична підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Як 

приклад, у програмі педагогічної практики Косівського інституту прикладного 

та декоративного мистецтва, як і в інших закладах, передбачено планування, 

організацію та проведення виховних занять з учнями закладу загальної 

середньої освіти; формування практичних навичок роботи зі школярами у 

процесі освітньо-виховної діяльності на уроках образотворчого мистецтва та у 

позакласній роботі; оволодіння системою навчально-виховної діяльності 

учителя-предметника, організації процесу естетичного виховання, результатом 

якого є виховання естетичної культури учнів. 

Аналіз навчальних програм зазначених дисциплін дозволив резюмувати, 

що їх мета, завдання, тематика занять, зміст самостійної навчально-дослідної 

роботи, тематика творчих завдань мають значний потенціал для  розвитку в 

майбутніх учителів професійно значущих теоретичний знань, практичних умінь 

і навичок для реалізації завднь естетичного виховання школярів, у тому числі й 

виховання естетичної культури учнів.  

У цілому ж провідними завданнями дисциплін є набуття освітніх 

компетенцій, художньо-практичних умінь і навичок студентів. При цьому поза 

пріоритетом залишається вироблення вмінь планування й організації виховного 

процесу, добирати необхідні дидактичні засоби (форми, методи, засоби 

виховання) для його здійснення, успішно виконувати педагогічні завдання у 

процесі практичної педагогічної діяльності та ін., що є необхідною умовою 

ефективної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до 
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виховання естетичної культури підростаючого покоління в умовах закладу 

загальної середньої освіти. 

Проведена аналітична робота дає можливість стверджувати, що серед 

виокремлених освітніх дисциплін, які найбільше сприятимуть підготовці 

студентів до виховної діяльності, зокрема й до виховання  естетичної культури 

учнів загальноосвітньої школи, чільне місце посідають такі: «Етика й 

естетика», «Мистецтво в культурі минулого», «Мистецтво в культурі 

сучасності», «Педагогіка мистецтва», «Методика викладання образотворчого 

мистецтва», «Методика викладання спеціальних дисциплін», «Психологічні 

аспекти формування художньої культури учнів на заняттях ОДПМ», «Основи 

педагогічної майстерності» та ін. 

Також нами проаналізовано освітні програми, що забезпечують вивчення 

учнями предмета «Образотворче мистецтво» у закладі загальної середньої 

освіти. Аналіз програм засвідчив, що виховання естетичної культури (зокрема її 

складових: естетичного смаку, естетичних почуттів, естетичного відношення, 

естетичних суджень) є одним із пріоритетних завдань мистецької освіти в 

освітньо-виховному процесі сучасного закладу загальної середньої освіти 

(Україна. Міністерство освіти і науки України. (2017). Мистецтво 5-9 класи: 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів; Україна. 

Міністерство освіти і науки України. (2017). Мистецтво. Навчальна програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи; Україна. Міністерство 

освіти і науки України. (2018). Образотворче мистецтво. Навчальна програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи). 

Відповідно до мети і поставленого завдання констатувального етапу 

експерименту – здійснити аналіз результатів емпіричного дослідження та 

виявити вихідні рівні сформованості готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів – 

проаналізуємо наступну складову проведеного  дослідження. 

На І етапі, спрямованому на вивчення рівня сформованості емоційно-

мотиваційного компонента за критерієм «Ступінь мотивації та позитивного 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
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емоційного ставлення до виховання естетичної культури учнів», проведено  

тестування на схильність до педагогічної професії (за І. А. Зязюном), 

результати якого дозволяють зробити такі висновки: 16,2 % опитуваних 

набрали 10-20 балів, тому їм підходить робота, пов’язана зі спілкуванням, 

зокрема професія учителя. Адже саме здатність до спілкування зі школярами, їх 

батьками, колегами є важливою передумовою до успішного виконання 

професійних завдань у щоденній копіткій праці вчителя образотворчого 

мистецтва. 28,5% (20-30 балів) майбутніх учителів – робота завдаватиме певних 

незручностей, але в цілому задовольнятиме вчителя, 22,3% – буде відчувати 

певний постійний дискомфорт, який доведеться переборювати зусиллям волі 

(30-40 балів). 33,0% (40-50 балів) студентам не дуже підійдуть професії з 

частими і напруженими міжособистісними контактами.  

Одержані результати дають можливість констатувати, що лише незначна 

частина студентів, задіяних в експерименті, проявляє нахили до педагогічної 

професії, а добра частина має певні незручності при спілкуванні з учнями, тому 

їм доведеться докладати певних вольових зусиль, щоб ефективно здійснювати 

виховну діяльність, хоча здатність до безпосередньої мистецької діяльності 

присутня. 

Застосування опитувальника у вигляді адаптованої анкети на 

усвідомлення важливості досліджуваної нами проблеми, самоаналізу власного 

рівня теоретичної та практичної підготовленості до виховання естетичної 

культури учнів, виявлення проблем у підготовці та шляхів їх розв’язання дало 

можливість зафіксувати рівневі показники мотивації та усвідомленості 

значущості досліджуваної нами проблеми на даному етапі. Так на запитання 

анкети: «Як Ви вважаєте, чи актуальна на сьогодні проблема формування 

естетичної культури учнів?» позитивну відповідь дали 23,4% майбутніх 

учителів, негативну –76,6%, що свідчить про нерозуміння ними важливості 

проблеми виховання естетичної культури учнів. 

Теоретично підготовленими до  виховання естетичної культури учнів на 

уроках образотворчого мистецтва та в позаурочний час повністю вважають себе 
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3,6% опитуваних, достатньо – 7,1%,частково – 15,5%. Водночас повністю не 

готовими до виконання зазначеної функції, як засвідчили результати 

анкетування,  виявилися 73,8% майбутніх учителів. У цьому контексті повністю 

практично підготовленими до здійснення виховання естетичної культури учнів 

на уроках образотворчого мистецтва та в позаурочній діяльності вважають себе 

4,8% респондентів, достатньо готовими – 5,1%, частково – 23,9. 66,2% 

студентів констатували, що неготові до такого роду діяльності.  

Зафіксовані результати дають можливість зробити висновок, що більша 

частина майбутніх педагогів не є теоретично та практично готовими до 

виконання виховних функцій у системі загальної середньої освіти, в т.ч. і 

виховання естетичної культури учнів. 

Зате відрадний той факт, що естетично освіченою особистістю вважають 

себе 44,2% майбутніх учителів образотворчого мистецтва, негативну відповідь 

дали 2,8% анкетованих; не могли відповісти на це запитання 53% студентів. 

Можемо припустити, що такі результати викликані нерозумінням сутності 

понять «естетична культура» та «естетична освіченість». Цей факт зумовив у 

подальшому необхідність розроблення стратегії підготовки майбутніх учителів 

до виховання естетичної культури учнів і власне вироблення вказаної якості у 

студентів  як носіїв найвищих духовних цінностей, зокрема естетичних. 

На запитання: «Як Ви думаєте, в чому полягає проблема, пов’язана із 

здійсненням виховання естетичної культури учнів на уроках образотворчого 

мистецтва та в позаурочній діяльності?» майбутні вчителі визначилися у такій 

редакції: а) недостатній рівень методично-педагогічної підготовки студентів у 

виші з даної проблеми – 31,7%; б) низький рівень мотивації до вказаної 

діяльності – 35,0%; в) низький інтерес до майбутньої професійної виховної 

діяльності з учнями – 2,0%; г) недостатній рівень самоосвіти студентів у галузі 

естетичного виховання учнів – 4,4%; д) усі вищевказані причини – 26,9%. 

Опрацювавши відповіді респондентів на запитання, якої допомоги 

потребують студенти для здійснення виховання естетичної культури учнів, 

отримали такі результати: психологічної допомоги у даному напрямку 
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потребують 7,9 % студентів,  дидактичної – 9,1%,  методичної – 10,4% , 

наукової – 8,4. Усі перелічені варіанти обрали  64,2% опитуваних. Виходячи з 

цього, можемо стверджувати, що більша частина респондентів усвідомлює 

значимість підготовки до виховання естетичної культури школярів закладу 

загальної середньої освіти. 

Відрадно, що 66,8 % студентів переконані у необхідності включення до 

дисциплін фахової підготовки тем чи розділів, пов’язаних з методикою 

виховання естетичної культури учнів; не вважають це за необхідність 4,8 % 

респондентів. Водночас 28,4 % опитуваних не могли відповісти на дане 

запитання, що зумовлено, на наш погляд, нерозумінням проблеми нашого 

дослідження. 

Аналіз відповідей на запитання: «Які шляхи та засоби сприяють 

поліпшенню підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

здійснення виховної роботи, зокрема виховання естетичної культури учнів на 

уроках образотворчого мистецтва, на Ваш погляд, найбільш ефективні?», 

зростання естетичного рівня лекційних, семінарських і практичних занять 

обрали 3,6 % досліджуваних; підвищення мотивації у студентів до майбутньої 

професії та виховання естетичної культури учнів, зокрема, – 48,5% студентів.  

44,1% респондентів обрали варіант «участь майбутніх учителів у роботі 

студентських гуртків, виставках, пленерах науково-методичній роботі 

факультету тощо».  

Також ефективним засобом  підвищення рівня підготовки, на думку лише 

3,8% опитуваних, є вдосконалення організації педагогічних і технологічних 

практик. Серед власних пропозицій виокремлюємо: залучення студентів до 

творчого життя міста, відкриття для студентів власних виставкових залів тощо. 

Опрацювання відповідей майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

на останнє запитання нашої анкети («Як навчання у виші вплинуло на Вашу 

підготовку до виховання естетичної культури учнів?») дало можливість 

зафіксувати той факт, що позитивний вплив навчання мало на 18,5% студентів, 

частково на 50,3% досліджуваних, ніяк не вплинуло – обрали 31,2% 
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респондентів. Як бачимо, на даному етапі більша частина майбутніх фахівців 

визнали, що навчання лише частково вплинуло на їх готовність до виховання 

учнів, зокрема й виховання естетичної культури. 

Результати опитування за мотивами навчально-творчої діяльності 

зафіксовано у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Мотиви навчально-творчої діяльності студентів 

з/п Мотиви % Рангове 

місце 

1 Стати творчим художником. 

 

78,9% 2 

2 Отримати диплом учителя образотворчого 

мистецтва. 

32,5% 7 

3 Успішно продовжити навчання на наступних 

курсах. 

18,3% 11 

4 Успішно навчатися, складати екзамени на «добре» 

та «відмінно». 

20,8% 10 

5 Постійно отримувати стипендію. 

 

43,4% 6 

6 Отримати глибокі та міцні знання. 

 

48,7% 5 

7 Освоїти різні художні техніки. 

 

80,5% 1 

8 Не запускати вивчення предметів навчального 

циклу. 

23,4% 9 

9 Не відставати від однокурсників. 

 

24,1% 8 

10 Забезпечити успішність майбутньої професійної 

діяльності. 

54,3% 4 

11 Виконувати педагогічні вимоги. 

 

5,6% 15 

12 Здобути повагу викладача. 

 

14,7% 12 

13 Бути взірцем для однокурсників. 8,1% 14 

14 Домогтися схвалення від батьків та оточення. 

 

4,8% 16 

15 Уникнути осуду та покарання за погане навчання. 

 

9,6% 13 

16 Отримати інтелектуальне задоволення. 

 

76,9% 3 
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Результати свідчать, що стати учителем образотворчого мистецтва, 

діяльність якого передбачає виховну роботу з учнями,  не є першочерговим 

мотивом для учасників експерименту. Тому необхідно працювати над 

позитивною мотивацією майбутніх педагогів, прищеплювати їм інтерес до 

майбутньої педагогічної діяльності, розкриваючи її функції, специфіку та 

головне призначення. 

За результатами адаптованої анкети вивчення сформованості емоційно-

мотиваційного компонента готовності нами зафіксовано такі дані: більша 

частина опитуваних (49,0%) перебуває на середньому рівні сформованості 

мотивацій, 32,2% має низький рівень, і лише незначна частина відсотка 

студентів – 18,8 володіє достатнім рівнем мотивації до процесу здійснення 

виховання естетичної культури учнів. 

На основі діагностики емоційного інтелекту з виявлення здатності 

розуміти ставлення особистості, що репрезентуються в емоціях й умінням 

керувати емоційною сферою на основі ухвалення рішень, зафіксовано такі 

результати рівнів емоційного інтелекту майбутніх учителів: достатній рівень 

(14 і > балів) – 16,5%; (8-13 бали) – 45,2% студентів мають середній рівень; 

низький рівень (7 і <0 балів) показали 38,3% опитуваних. Очевидно, що 

більшість студентів володіють низьким і середнім рівнем емоційного інтелекту. 

Ми переконані також, що емоційно-мотиваційний компонент готовності 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва має передбачати ступінь 

зацікавленості образотворчим і декоративно-прикладним мистецтвом. На 

запитанням «Наскільки важливим для Вас особисто як майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва є вивчення вказаних предметів» застосованої 

адаптованої анкети з метою виявлення рівня інтересу студентів до 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва зафіксовано такі 

результати:  
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Таблиця 2.5 

№ 

з/п 

Предмет  %  

1.  Рисунок 98,2 дуже важливо 
2.  Живопис 98,2 дуже важливо 
3.  Композиція 98,2 дуже важливо 
4.  Професійна майстерність 79,9 важливо 

5.  Технологія 13,5 не дуже важливо       
6.  Естетика 64,2 не дуже важливо       
7.  Культурологія 35,9 не обов’язково        
8.  Методика викладання 

спецдисциплін 

55,1 важливо 

 

Як випливає з результатів анкетування, переважна більшість опитуваних 

недооцінює роль таких начальних дисциплін як естетика та культурологія у їх 

професійній підготовці, зокрема й до виховання естетичної культури учнів. 

Саме ці предмети якраз дають можливість глибше пізнати сутність таких 

складних понятть, як «естетична культура» та «виховання естетичної культури 

учнів». 

Серед закладів естетичного спрямування, які відвідують респонденти, 

було визначено виставковий зал і музей (рідше – філармонія та театр), які 

відвідують 1раз на місяць – 8 8,1% опитуваних, 1раз на півроку – 17,5%,  1раз 

на рік – 4,6%,  дуже рідко – 3,9%. Даний факт засвідчив, що більша частина 

студентів систематично відвідує заклади естетичного напрямку, що сприятиме 

розширенню їх естетичного сітогляду, формуванню естетичного смаку та 

свідомості.  

Для нас було цікавим також, чи займаються у колі сім’ї учасників 

експерименту образотворчим, декоративно-прикладним чи іншим видом 

мистецтва, на що отримали такі відповіді: так – 43,9%, ні – 56,1%. До заходів, 

які проводяться у колі сім’ї з метою естетичного розвитку, майбутні вчителів 

віднесли: обговорення картин, біографій художників, літературних творів, 

кінофільмів, сімейні майстер-класи, екскурсії; водночас 21% не дали відповіді 

на це запитання взагалі. Тому можемо припустити, що частина опитуваних до 
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кінця не розуміє змісту понять «естетичний розвиток», «заходи естетичного 

спрямування». 

З метою виявлення значення образотворчого і декоративно-прикладного 

мистецтва у вихованні естетичної культури учнів 52,8% відповіли «важливе», а 

47,2% респондентів зазначили: «не можу відповісти», що свідчить про 

неусвідомленість студентами ролі мистецтва у вихованні естетичної культури 

учнів. 

Водночас на запитання: «На Вашу думку, яка роль учителя 

образотворчого мистецтва у вихованні естетичної культури школярів», 

студенти визначили її як дуже важливу, що констатує усвідомлення ними 

безпосередньої ролі учителя образотворчого мистецтва в естетичному розвитку 

учнів і вихованні естетичної культури зокрема.  

Як приклад, наведемо найзмістовніші відповіді: «дуже важлива, бо саме 

художник може найбільше навчити бачити красу в простих речах», «значна 

роль, оскільки, від учителя залежить у подальшому буде розуміння естетики в 

житті учнів», «роль учителя є основною і фундаментальною у вихованні 

естетичної культури дитини». 

Опрацювавши результати інтерв’ювання, яке було проведено вибірково 

зі студентами (86 осіб) у процесі спілкування з метою вивчення первинної 

інформації про мотиви вступу до навчального закладу, виявлення 

зацікавленості майбутнім фахом і досліджуваною нами проблемою (додаток 

Д.8), констатуємо, що майбутні учителі образотворчого мистецтва на даному 

етапі не зовсім чітко уявляють зміст майбутньої діяльності з виховання 

естетичної культури учнів, а також зміст ключових понять. Вони здебільшого 

несвідомо обрали фах, не мріяли стати вчителем образотворчого мистецтва  і не 

вважають свою професію важливою; переважна більшість не могли дати чіткі 

відповіді стосовно досліджуваного питання.  

Узагальнивши дані, маємо такі результати сформованості емоційно-

мотиваційного компонента готовності, зафіксовані у таблиці 2.6. 
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Таблиця 2.6 

Рівні сформованості емоційно-мотиваційного компонента готовності 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів за критерієм «Ступінь мотивації та позитивного 

емоційного ставлення до виховання естетичної культури учнів» 

 n=394 

 

Рівні сформованості 

Показники 

 

Абсол. к-ть 

 

% 

Достатній 67 17,0 

Середній 195 49,5 

Низький 132 33,5 

 

З метою дослідження рівня сформованості когнітивного компонента 

готовностіза критерієм «Система професійних знань студентів щодо 

структури, специфіки і методики виховання естетичної культури учнів» на ІІ 

етапі діагностування було застосовано авторський дидактичний тест на 

виявлення рівня обізнаності студентів з теорії естетичної культури та її 

складових. Так, лише12,7% учасників тестування змогли дати більшість 

правильних відповідей, зафіксувавши достатній рівень теоретичної підготовки 

до виховання естетичної культури учнів. 49,0% – ілюструють середній рівень, а 

38,3% студентів перебувають на низькому рівень теоретичної підготовки до 

виховання естетичної культури учнів. Очевидно, що майбутні учителі 

образотворчого мистецтва  не розуміють до кінця  змісту поняття «естетична 

культура», її структурних елементів, принципів і методів естетичного 

виховання, в результаті якого формується естетична культура школярів. 

Підсумки тестуванняна визначення рівня знань студентів з теорії 

виховання засвідчили: на високому рівні перебуває лише 11,7% майбутніх 

учителів, на середньому – 50,5%. Низький рівень зафіксовано у 37,8% 

досліджуваних. При цьому студенти плутаються у ключових дидактичних 

поняттях (виховання, естетичне виховання, естетична культура, форми, методи, 
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засоби виховання), не розуміють їх суті та призначення. Даний факт зумовив 

пошук ефективних засобів підвищення теоретичного рівня підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів, які було використано при реалізації педагогічних умов 

підготовки майбутніх учителів до виховання естетичної культури учнів. 

Здійснивши аналіз відповідей студентів за дидактичним тестом 

«Незакінчені речення» для виявлення рівня сформованості естетичного ідеалу 

та смаку майбутніх учителів, отримали такі дані: достатній рівень притаманний 

13,7% учасників експерименту, середній рівень мають 47,2% майбутніх 

учителів, а 39,1% опитуваних продемонстрували низький рівень сформованості 

естетичного смаку та ідеалу. Як переконують нас результати тестування, значна 

частина майбутніх учителів дали нечіткі або зовсім незрозумілі відповіді, вони 

плутаються у поняттях «естетичний ідеал», «естетичний смак», «естетичні 

цінності», а деякі студенти взагалі не дали відповіді. 

Як приклад наводимо продовження речення «Естетичним ідеалом для 

мене є…»: «Я в майбутньому», будова Всесвіту, навколишній світ, краса 

природи, Марія Приймаченко, Мати Тереза, Ісус Христос, акторка, 

С. Д. Паркер, «твір чи особа, що надихають», красиві речі, батьки, красиві та 

прості речі, все природне та ін.  

Водночас відрадно, що більшість опитуваних змогли відрізнити вчителя 

образотворчого мистецтва від інших. Твердження «Вчитель образотворчого 

мистецтва відрізняється» від учителя математики тим, що …» були доповнені 

досить змістовними відповідями: «володіє розумінням краси», «мислить 

ширше, багатогранно», «творчо підходить до виховання учнів», «впливає на 

естетичний розвиток учнів», «бачить в учневі естетичні здібності й задатки», 

«творча особистість», «може відрізнити красу від несмаку» та ін. 

Отримати естетичну насолоду, за відповідями студентів, вони можуть від: 

походів у театри, музеї, виставкові зали, творів мистецтва, перегляду 

кінофільму, краси навколишнього світу, змін у природі, читання Біблії, 

пленеру, гарної музики, красивих речей та ін. Отже, майбутні учителі мають 
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первинне уявлення про засоби виховання естетичної культури особистості. 

Водночас респонденти переконані, що справжнім естетичним смаком 

володіють: художники, митці, мистецтвознавці, письменники, творчі люди, «ті, 

хто цікавляться мистецтвом і не зупиняються на досягнутому», «люди, які 

займаються саморозвитком» тощо. 

Учені доводять, що лише той учитель зможе естетично виховувати учнів, 

який сам володітиме високим рівнем естетичної культури та духовного 

розвитку в цілому. Не останню роль у цьому процесі відіграє наявність у 

студентів художньо-естетичного світогляду. Результати опитування та бесіди 

засвідчили той факт, що значна частина студентів (38,3%) перебуває на 

низькому рівні сформованості художньо-естетичного світогляду. Респонденти 

вказали по 1-2 культурні епохи, назвали найбільш відомих художників, 

композиторів і письменників; слабо орієнтувалися у мистецьких напрямках і 

течіях, плутаючи їх з назвами культурних епох, та навіть пропускаючи це 

питання взагалі. Із сучасних художників, на жаль, студенти могли зазначити 

лише по одному представнику (вітчизняному та зарубіжному). Проте вони 

вказували по 2-3 митці декоративно-прикладного мистецтва рідного краю, що 

свідчить про зацікавленість мистецьким життям свого регіону. 

Середній рівень цього показника констатуємо у 48,9% опитаних, які у 

своїх відповідях назвали кілька епох, деякі з них неправильно вказували на 

країну, до якої належав певний художник, композитор чи письменник, назвали 

майже половину основних напрямків сучасного мистецтва. Водночас студенти 

зазначили по 3-4 сучасних художників і митців рідного краю, називали 

найбільш відомих представників живопису (І. Айвазовський, Т. Шевченко, 

В. Вангог, К. Білокур, К. Малевич, Л. да Вінчі, К. Моне), композиторів 

(Ф. Шопен, В. Моцарт, П. Чайковський, Л. Бетховен), літературних діячів 

(Т. Шевченко, Леся Українка, М. Достоєвський, Марк Твен, М. Булгаков тощо). 

12,8% студентів з достатнім рівнем сформованості художньо-естетичного 

кругозору могли назвати значну кількість культурних епох (Античність, 

Середньовіччя, Відродження, доба Просвітництва, епоха Новітньої культури.) 
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та значну частину діячів мистецтва, до якої країни вони належать, називали 

багато стилістичних напрямків і течій у мистецтві (бароко, рококо, класицизм, 

експресіонізм, сюрреалізм, модернізм та ін.). 

Як переконують нас зафіксовані результати, майбутні вчителі 

образотворчого мистецтва перебувають на низькому й середньому рівнях 

сформованості художньо-естетичного світогляду, який закладає основу для 

формування естетичної культури майбутнього фахівця. Тому в подальшому, 

необхідно розробити систему заходів для збагачення та розширення 

естетичного світогляду студентів і формування їх естетичної культури, які 

працюватимуть у своїй майбутній педагогічній діяльності над естетичним 

розвитком підростаючого покоління. Констатувальний етап експерименту дав 

можливість з’ясувати характерну особливість: значна частина студентів не 

прагне до особистісного самовдосконалення в напрямку естетичного та 

інтелектуального розвитку, не відчуває потреби в самостійному формуванні 

своєї фахової компетентності у напрямку виховання естетичної культури учнів. 

Вони сприймають і відтворюють навчальний матеріал у готовому вигляді, що 

забезпечується викладачами в рамках програм з фахової підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва. Узагальнені результати сформованого 

рівня когнітивного компонента готовності проілюстровано  таблицею 2.7. 

Таблиця 2.7 

Рівні сформованості когнітивного компонента готовності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури 

учнів за критерієм «Система професійних знань студентів щодо структури, 

специфіки і методики виховання естетичної культури учнів» 

 n=394 

 

Рівні сформованості 

Показники 

 

Абсол. к-ть % 

Достатній 52 13,2 

Середній 192 48,7 

Низький 150 38,1 
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ІІІ етап констатувального експерименту передбачав з’ясування  рівня 

креативно-дяльнісного компонента через критерій «Система професійно-

значущих умінь і навичок для творчого здійснення процесу виховання 

естетичної культури учнів». Зміст методики вивчення загального рівня 

творчого потенціалу студентів був спрямований на діагностування межі 

допитливості, впевненості у собі, стабільності, зорової та слухової пам’яті, 

прагнення до незалежності, здатності абстрагуватися і зосереджуватися, які і є 

показниками творчого потенціалу особистості.  

Опрацювавши відповіді, зафіксували результати: високий творчий 

потенціал констатовано у 23,9 % опитуваних, який дарує широкий спектр 

творчих можливостей майбутньому вчителю, він зможе використати свої 

здібності у найрізноманітніших формах творчості. На середньому рівні 

творчого потенціалу перебувають 51,2% протестованих, це значить, що у 

студентів присутні якості, які дають змогу творити, але є і бар’єри для успішної 

творчості, зокрема страх (особливо у людей, орієнтованих на обов’язковий 

успіх). Низький рівень творчого потенціалу виявлено у 24,9 % майбутніх 

учителів, проте, можливо, просто студенти недооцінюють себе та  свої 

здібності.  

На основі анкетування з вивчення сформованості досвіду активної 

естетичної діяльності студентів зафіксовано, що 75,6 % респондентів мають 

нахили до образотворчої та дизайнерської діяльності, музичної та 

хореографічної – 15,0%, спортивні здібності проявляють 13,2% опитаних  

Наявність у студентів різних художніх здібностей вказує на попередній досвід 

активної естетичної діяльності, що є позитивним моментом у підготовці 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури школярів. 

Наступним завданням було з’ясувати, які позашкільні заклади 

відвідували студенти перед вступом до закладу вищої освіти. Опрацювавши 

відповіді, ми отримали такі дані: художню школу – 77,9%, музичну школу – 

19,3%, танцювальні гуртки – 10,4%, спортивну школу 4,3%, наукові гуртки – 
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3,6%. Даний факт засвідчує, що майбутні учителі образотворчого мистецтва, 

котрі брали участь в експерименті, мали попередній естетичний досвід, що 

сприятиме їх ефективній підготовці до виховання естетичної культури учнів. 

Відповідаючи на зпитання про заходи, в яких опитувані беруть участь під 

час навчання, студенти відповіли так: 38,3% беруть активну участь у 

різноманітних заходах (огляди художньої самодіяльності, музичні конкурси, 

КВК, творчі вечори, тематичні концерти, виставки творчих робіт, 

інтелектуальні та спортивні змагання та ін.); 61,7% майбутніх фахівців 

відзначили, що не беруть участі у заходах узагалі. Тому надалі необхідно 

мотивувати майбутніх педагогів до активної участі у заходах естетичного 

напрямку, творчої активності, що сприятиме їх естетичному розвитку, 

формуванню естетичних цінностей і вихованню естетичної культури в цілому. 

З метою виявлення здатності студентів до естетичного самовиховання 

та самовдосконалення у змісті креативно-діяльнісного компонента підготовки 

майбутніх учителів застосовано анкету, результати якої показали, що 24,8% 

опитуваних не готові на даному етапі здійснювати самохарактеристику та 

самоаналіз своєї естетичної діяльності, оскільки не володіють достатнім рівнем 

естетичної освіченості. 50,8% майбутніх педагогів фіксують середній рівень 

готовності, і лише 24,2% проілюстрували достатній рівень готовності до  

самовиховання у напрямку естетичного розвитку.   

Результати анкетування самооцінки ставлення майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва до процесу виховання естетичної культури учнів 

закладу загальної середньої освіти: достатній рівень ціннісного ставлення до 

процесу виховання естетичної культури учнів зафіксовано лише у 23,9% 

досліджуваних, середній рівень мають 51,0%,  а 25,1% опитуваних проявили 

низький рівень. 

Очевидно, на даному етапі підготовки у закладі вищої освіти майбутні 

учителі образотворчого мистецтва не мають високого рівня прагнення до 

здійснення виховання естетичної культури учнів, орієнтації на гуманістичні 

цінності, активну та відповідальну позицію у даному процесі. У них поки ще не 
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сформована висока моральна відповідальність перед учнями і перед собою за 

правильну організацію процесу естетичного виховання та його наслідків тощо. 

Оскільки одним із показників критерію «Система професійно-значущих 

умінь і навичок для творчого здійснення процесу виховання естетичної 

культури учнів» є сформовані вміння творчо мислити, самостійно проектувати 

нові технології виховання естетичної культури учнівської молоді та ефективно 

застосовувати традиційні, нами було застосовано виконання творчих завдань 

практичного характеру (складання планів конспектів уроків та виховних 

заходів, тематичних вечорів, плану екскурсій, виставок творчих робіт учнів, 

виконання практичних творчих робіт студентів за обраною тематикою та ін.). Іх 

оцінювання відбувалося за допомогою методу експертної оцінки (Савченко, 

2003, с. 7; Спирин, 1976). 

Було обрано три незалежних експерти (методист педпрактики, 2 вчителі  

образотворчого мистецтва), які оцінювали кожного респондента за 

визначеними нами критеріями сформованості креативно-дяльнісного 

компонента готовності до виховання естетичної культури учнів. 

Експертний аналіз результатів виконання творчих робіт і завдань з 

методики виховної роботи дає підстави констатувати, що 51,2 %  студентів 

виявили середній рівень сформованості спеціальних умінь для творчого 

здійснення процесу виховання естетичної культури учнів. У виконанні 

практичних завдань майбутні вчителі часто застосовували стандартні шаблонні 

ідеї; не проявилася здатність до аналізу, порівняння, узагальнення й добору 

засобів для втілення творчих ідей при розробці планів виховних заходів, уроків, 

загальношкільних вечорів. Низький рівень готовності зафіксовано у 24,9% 

учасників дослідження, достатній – лише у 23,9% студентів. 

Спілкування та бесіди зі студентами, які брали участь в експерименті, а 

також анкетування та педагогічне спостереження дали можлисть зробити 

висновки про те, що більшість з них не готові на даному етапі здійснювати 

творчий підхід до виховання естетичної культури учнів, оскільки вони не 
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володіють спеціальними вміннями та навичками, необхідними для творчого 

виконання поставлених педагогічних завдань. 

Узагальнені дані сформованості креативно-діяльнісного компонента 

готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів за критерієм «Система професійно-значущих умінь і 

навичок для творчого здійснення процесу виховання естетичної культури 

учнів» наведено в таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8 

Рівні сформованості креативно-діяльнісного компонента готовності 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів за критерієм «Система професійно-значущих умінь і 

навичок для творчого здійснення процесу виховання естетичної культури 

учнів» 

n=394 

 

Рівні сформованості 

Показники 

Абсолютна кількість % 

Достатній 95 24,1 

Середній 201 51,0 

Низький 98 24,9 

 

IV етап діагностування передбачав опитування практикуючих учителів-

образотворчого мистецтва та початкової школи (які викладають 

образотворче мистецтво) з метою виявлення проблем у підготовці майбутніх 

учителів до виховання естетичної культури учнів. 

 Для цього нами було розроблено діагностичний інструментарій: авторську 

анкету, запитання якої спрямовані як на виявлення теоретичних аспектів і 

проблем досліджуваної проблеми, так і самооцінки власної підготовленості до 

виховання естетичної культури учнів (додаток Л). До участі в експерименті 

були залучені 80 практикуючих учителів образотворчого мистецтва і 

початкової школи, які викладають образотворче мистецтво, Чернівецької та 

Івано-Франківської областей з різним педагогічним стажем (від 3 до 40 років).  
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У результаті опрацювання матеріалів нами виявлено, що «57,5 % вчителів 

мають спеціальну художню освіту, 37,5% – часткову (вчителі початкових 

класів), а 5% – не мають спеціальної художньої освіти. На запропоноване 

запитання: «Чи існує, на Ваш погляд, різниця між поняттями «естетичне 

виховання» та «естетична культура?» респонденти відповіли так: 12,5% не 

могли пояснити їх значення, 7,5% переконані, що ці поняття різні за значенням, 

80% опитаних вважають, що вказані поняття близькі за змістом. Дані свідчать 

про середній рівень теоретичної підготовки вчителів до виховання естетичної 

культури» (Гатеж, 2018c, с.176). 

Цікаво, що більшість опитаних (75%) не змогли чітко сформулювати 

зміст базового поняття дослідження, їх відповіді були поверхневими, 

неповними або взагалі не містили записів. Багато вчителів ототожнюють 

естетичну культуру з художньою, хоча остання є поняттям вужчим.  

 Наведемо приклади відповідей учителів: естетична культура учнів – це: 

«сприйняття і правильне розуміння прекрасного в мистецтві і дійсності»; 

«здатність учнів до розуміння прекрасного у мистецтві та побуті»; «процес 

розвитку особистості до правильного розуміння прекрасного у мистецтві»; 

«уміння будувати своє життя за законами краси»; «здатність учнів до 

повноцінного сприймання прекрасного у мистецтві»; «наука про прекрасне, яка 

формує в учнів здатність сприймати, відчувати і розуміти красу»; «вміння 

оформити проекти, певні види робіт» (Гатеж, 2018c, с.176). 

На думку Н. Мойсеюк (2007), естетична культура  особистості – це 

«здатність особистості до повноцінного сприймання, правильного розуміння 

прекрасного у мистецтві та дійсності, прагнення й уміння будувати своє життя 

за законами краси» (с. 88). За переконанням А. Комарової (1988), естетична 

культура особистості виражає рівень розвитку естетичної свідомості, здатність і 

потребу естетично сприймати реальність, брати участь в естетичній діяльності, 

реалізованій в естетичних цінностях. 

 На запитання «Як співвідносяться між собою поняття естетична 

свідомість, естетичні здібності, естетична діяльність, естетичні почуття і 
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потреби?» практикуючі вчителі дали такі відповіді: вони є структурними 

елементами естетичної культури особистості – 87,5%, це окремі, не пов’язані 

між собою поняття – 12,5%, що ілюструє розуміння більшістю респондентів 

складових естетичної культури особистості (Гатеж, 2018c, с.176). 

 47,5% досліджуваних зазначили, що систематично працюють над 

вихованням естетичної культури учнів на уроках образотворчого мистецтва та в 

позаурочний час, 40% – час від часу, 12,5% працюють рідко. Отже, як бачимо, 

значний відсоток учителів лише час від часу працюють над вихованням 

естетичної культури учнів. Хоча, цілком можливо, такі відповіді 

підпорядковані нечітким усвідомленням змісту поняття «естетична культура» 

(Гатеж, 2018c, с.176). 

Одним із важливих завданнь нашого дослідження було визначити рівень 

власної підготовки до виховання естетичної культури учнів закладу загальної 

середньої освіти. Респонденти оцінили ступінь своєї підготовки у відсотковому 

відношенні так:  добре підготовлений – 22,5%, недостатньо підготовлений – 

20%,  частково підготовлений – 55%, не підготовлений взагалі – 2,5%. Дані 

результаті засвідчили, що лише незначна частина практикуючих учителів 

образотворчого мистецтва та початкової школи відчуває себе добре 

підготовленими до здійснення виховання естетичної культури учнів, водночас 

переважна більшість вважає себе недостатньо або частково готовими до 

означеного виду діяльності (Гатеж, 2018c, с.176-177). 

Щодо форм роботи, які будуть ефективними у вихованні естетичної 

культури учнів, то анкетовані визначилися так: на групову роботу,  роботу в 

парах і фронтальну (стандартні) вказали 37,5% вчителів, на важливість 

здійснення інтеґрації між образотворчим та іншими видами мистецтва вказали 

47,5% опитуваних, індивідуальну роботу обрали 15% респондентів. Тобто 

значна частина вчителів правильно акцентує на необхідності інтеґративного 

підходу у вихованні естетичної культури учнів. Адже інтеграція різних видів 

мистецтв, у т.ч. образотворчого, якнайліпше сприятиме освоєнню учнями світу, 
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перебудови, вдосконалення його і свого повсякденного життя за законами 

гармонії та краси (Гатеж, 2018c, с.177). 

Зокрема, на думку М. Іванчук (2004), інтеґраційні процеси в освіті 

реалізуються через інформаційну взаємодію педагога з багатомірною дійсністю 

та завдяки засвоєнню різних способів пізнання світу і себе.  

 45% респондентів переконані, що зміст, форми та методи виховання 

естетичної культури учнів початкової та основної школи відрізняються між 

собою, 22,5% вважають, що між ними немає різниці, а 32,5%  не змогли дати 

відповіді на запитання. Дані засвідчили, що більше половини практикуючих 

учителів не мають чіткого уявлення про методику виховання естетичної 

культури учнів, зокрема про вибір, доцільне застосування різних форм і методів 

виховання (Гатеж, 2018c, с.177). 

Водночас відрадно, що 77,5% опитуваних вважають за необхідне 

доповнення змісту підготовки студентів спецкурсом чи окремими темами з 

методики виховання естетичної культури учнів. Даний факт засвідчує 

усвідомленість практикуючими вчителями важливості досліджуваної нами 

проблеми та необхідності удосконалення професійної підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва у закладах вищої освіти у напрямку 

виховання естетичної культури підростаючого покоління. Проте 7,5% 

респондентів не бачать такої необхідності, а 15% досліджуваних узагалі не 

змогли відповісти на дане запитання. 

На запропоноване запитання про труднощі, які виникають у вчителів  при 

здійсненні естетичного виховання (естетичної культури) учнів на уроках 

образотворчого мистецтва, опитувані визначилися так: низький рівень 

теоретичної підготовки з окресленої проблеми – 12,5%, відсутність 

практичного досвіду – 22,5%, низький рівень навчально-методичного 

забезпечення обрали 65% респондентів (Гатеж, 2018c, с.177). 

Далі ми мали на меті з’ясувати, яку методичну допомогу хотіли б 

отримати практикуючі вчителі у плані виховання естетичної культури 

школярів. Здійснивши аналіз відповідей анкетованих, маємо такі результати: 



137 

 

підвищити свій рівень освіченості з даного питання хотіли б 27,5% учителів, 

познайомитися з напрацюваннями вчених і вчителів-практиків у даному 

напрямку виявили бажання 65% респондентів, не бачать потреби  здійснювати 

підвищення свого рівня в даному плані 7,5% опитуваних. Як бачимо, педагоги 

розуміють необхідність і виявляють інтерес до підвищення свого фахового 

рівня з проблеми виховання естетичної культури учнів. 

Наступним завданням опитуваних було обрати із поданих чи  

запропонувати власні пропозиції щодо підвищення фахової підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів під час навчання у вишій школі.  

Так, на посилення методичної підготовки студентів з даного питання 

вказали 55% респондентів, здійснювати виховання естетичної культури 

майбутніх учителів уважають за необхідне 10 % учителів-практиків, а 35% 

анкетованих визначили необхідність постійного залучення студентів до 

активної естетичної діяльності.  

Ми переконані, що рівень естетичної культури студентів, їх широкий 

естетичний світогляд і прагнення здійснювати естетико-виховну діяльність 

безпосередньо впливатиме на ефективність процесу виховання естетичної 

культури учнів.  

У цьому контексті досить широке, на думку С. Мельничука (2006), 

поняття «естетична культура вчителя», оскільки вчитель з високим рівнем 

естетичної культури повинен мати чіткі уявлення про естетичні форми пізнання 

(сприйняття, переживання, судження, почуття, цінності, діяльність, смак тощо), 

розуміти естетичну сутність явищ дійсності та мистецтва, вміти цю сутність 

донести до учня. 

Зафіксовані дані переконують, що практикуючі учителі образотворчого 

мистецтва в цілому потребують допомоги у підготовці до виховання естетичної 

культури учнів в умовах закладу загальної середньої освіти. 

Визначення рівня готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів відбувалося шляхом 
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підрахунку середнього арифметичного від сформованості окремих структурних 

компонентів (когнітивного, емоційно-мотиваційного та креативно-

діяльнісного). Отримані дані наведені в таблиці 2.9 і на рисунку 2.2. 

Таблиця 2.9 

Розподіл за рівнями готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів  

закладу загальної середньої освіти   

 

 

 

Рівні готовності 

Структурні компоненти 

емоційно-

мотиваційний 

когнітивний 

 

креативно-

діяльнісний 
абсол.  

к-ть 
% абсол. 

 к-ть 
% абсол. 

к-ть 
% 

Достатній 67 17,0 52 13,2 95 24,1 

Середній 195 49,5 192 48,7 201 51,0 

Низький 132 33,5 150 38,1 98 24,9 

 

 

Рис. 2.2. Кількісні показники (%) рівнів готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів                    

закладу загальної середньої освіти 

У результаті констатувального етапу дослідження встановлено, що в 

цілому компоненти готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва 
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до виховання естетичної культури учнів закладу загальної середньої освіти 

сформовані недостатньо.  

Дослідження продемонструвало недостатню обізнаність студентів із 

сутністю, особливостями та методикою  виховання естетичної культури учнів; 

не зовсім чітко уявляють зміст майбутньої діяльності з виховання естетичної 

культури учнів, а також зміст ключових понять (когнітивний компонент 

(низький рівень) – 38,1%); відсутність мотивації та низький прояв інтересу до 

здійснення виховання естетичної культури учнів (емоційно-мотиваційний 

компонент (низький рівень) – 33,5 %); слабка сформованість професійних умінь 

і навичок конструювання заходів естетичного спрямування (креативно-

діяльнісний компонент (низький рівень) – 24,9 %). 

Відстежено в студентів-майбутніх фахівців – прояв більшої здатності до 

навчання образотворчому мистецтву, ніж до організації виховної роботи з 

учнями у цьому контексті. Причини такого стану полягають, на нашу думку, в 

тому що, підготовка майбутніх фахівців переважно зорієнтована на здобуття 

студентами фахових художньо-мистецьких компетентностей; в недооцінюванні 

виховання як важливої складової професійної підготовки; у невикористанні 

потенційних можливостей педагогічної практики у підготовці майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів.   

На основі показників рівня сформованості компонентів готовності 

студентів до виховання естетичної культури учнів ми визначили 

середньоарифметичні показники рівнів готовності (табл. 2.10) 

Одержані результати переконують нас у необхідності вдосконалення 

роботи закладів вищої освіти з підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу загальної середньої 

освіти у процесі професійного навчання. Це дозволило нам сформулювати 

припущення дослідження: оптимізація формування емоційно-мотиваційного, 

когнітивного, креативно-діяльнісного компонентів готовності студентів до 

виховання естетичної культури учнів потребує розробки педагогічних умов 



140 

 

підвищення ефективності цієї готовності, що і визначило подальший напрям 

дослідження. 

Таблиця 2.10 

Середньоарифметичні показники рівнів готовності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури 

учнів закладу загальної середньої освіти у КГ та ЕГ 

за результами констатувального етапу 

 

Рівні готовності 

 

ЕГ (n=199) 

 

КГ (n=195) 

абсол. % абсол. % 

Достатній 36 18,1 34 17,4 

Середній 99 49,7 94 48,2 

Низький 64 32,2 67 34,4 

 

Отже, здійснений аналіз експериментальної роботи з виявлення рівня 

готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів свідчить про недостатність підготовки до такого 

виду діяльності, а також проведене анкетування серед учителів образотворчого 

мистецтва підтверджує актуальність проблеми підготовки майбутнього вчителя  

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів  закладу 

загальної середньої освіти.  

Акцентуємо, що саме від якісної професійної підготовки майбутнього 

вчителя залежить розвиток і професіоналізм майбутнього покоління. Тому на 

сучасному етапі зростають вимоги до підготовки вчителя образотворчого 

мистецтва, відбувається пошук ефективних шляхів оптимізації цього процесу, 

забезпечення необхідних умов для формування педагога як 

висококваліфікованого фахівця, здатного до творчої організації всіх ланок 
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особистісно орієнтованого педагогічного процесу, до творчої самореалізації та 

виховання естетично розвиненої особистості учня.  

Це й зумовило необхідність пошуку шляхів покращення підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів  – визначення й обґрунтування педагогічних умов покращення 

цього процесу підготовки та розроблення етапів їх реалізації на етапі 

професійного навчання у закладі вищої освіти. Окреслені завдання висвітлено у 

наступному розділі. 

 

Висновки до розділу 2 

На основі аналізу навчальних планів, освітніх програм і змісту 

навчальних дисциплін підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва у сучасній освітній практиці закладів вищої освіти України 

виокремлено ряд дисциплін, зміст яких має потенційні можливості у підготовці 

студентів до виховання естетичної культури учнів. Виявлено відсутність 

цілісності розроблених практичних завдань, вправ, спрямованих на розкриття 

основних методичних аспектів виховної діяльності в контексті вивчення 

образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі, зокрема виховання 

естетичної культури. 

З метою дослідження рівня готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів визначено критерії, 

показники, рівні та підібрано відповідні методи та методики.  

Критерієм емоційно-мотиваційного компонента визначено ступінь 

мотивації та позитивного емоційного ставлення до виховання естетичної 

культури учнів. Когнітивний компонент представлений критерієм – система 

знань студентів щодо структури, специфіки і методики виховання естетичної 

культури учнів. Критерієм креативно-діяльнісного компонента є система 

професійно-значущих умінь і навичок для творчого здійснення процесу 

виховання естетичної культури учнів.  
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Згідно визначених критеріїв і показників з’ясовано рівні готовності: 

достатній, середній, низький. Перехід від нижчого до вищого рівня готовності 

майбутніх учителів відбувається шляхом кількісних і якісних змін у показниках 

компонентів: емоційно-мотиваційного, когнітивного та креативно-діяльнісного. 

За результатами констатувального експерименту дослідження 

встановлена недостатня сформованість готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів, що й 

підтверджує переважання показників середнього (49,7%) та низького (32,2%) 

рівнів готовності. Дослідження продемонструвало недостатню обізнаність 

студентів із сутністю, особливостями та методикою  виховання естетичної 

культури учнів; не зовсім чітко уявляють зміст майбутньої діяльності з 

виховання естетичної культури учнів, а також зміст ключових понять 

(когнітивний компонент (низький рівень) – 38,1%); відсутність мотивації та 

низький прояв інтересу до здійснення виховання естетичної культури учнів 

(емоційно-мотиваційний компонент (низький рівень) – 33,5 %); слабка 

сформованість професійних умінь і навичок конструювання заходів 

естетичного спрямування (креативно-діяльнісний компонент (низький рівень) – 

24,9 %). 

З’ясовано, що майбутні учителі образотворчого мистецтва проявлять 

більшу здатність до дидактичного процесу з основ образотворчої грамоти 

учнів, ніж до організації виховної роботи естетико-культурного спрямування. 

Одну з причин цього вбачаємо у тому що, в процесі підготовки майбутніх 

фахівців недооцінюється важливість виховання як складової професійно-

педагогічної діяльності вчителя та недостатньому використанні потенційних 

можливостей педагогічної практики у формуванні їх готовності до виховання 

естетичної культури учнів.   

Це й зумовило необхідність пошуку шляхів покращення підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів  – визначення й обґрунтування педагогічних умов покращення 
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цього процесу підготовки та розроблення етапів їх реалізації під час 

професійного навчання у закладі вищої освіти. 

Матеріали другого розділу дисертації висвітлено в 6-ти одноосібних 

публікаціях автора, з них: у провідних наукових фахових виданнях – 2 (Гатеж, 

2018b; Гатеж, 2018c), міжнародних фахових виданнях – 2 (Гатеж, 2018e; Гатеж, 

2018i) та у збірниках матеріалів конференцій – 2 (Гатеж, 2017b; Гатеж, 2018a). 
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РОЗДІЛ 3 

 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

У розділі теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

ефективність педагогічних умов підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу загальної середньої 

освіти. Описано етапи реалізації педагогічних умов цієї підготовки. 

Проаналізовано динаміку рівнів готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів за результатами 

формувального етапу експерименту, доведено ефективність педагогічних умов 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури школярів. 

3.1. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу загальної 

середньої освіти 

Теоретичний аналіз і результати констатувального експерименту дають 

можливість стверджувати, що підготовка майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів потребує вдосконалення. З 

цією метою одним із завдань експериментального дослідження було визначити 

та обгрунтувати педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури школярів. 

На підставі системного аналізу філософської, психолого-педагогічної та 

методичної літератури є можливість розглядати категорію «умови» як складову 

будь-якого процесу, зокрема і процесу професійної підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів. 



145 

 

У філософському словнику знаходимо трактування «умови» як обставини 

або середовища, від яких залежить певна річ та в яких вона функціонує 

(Андрущенко, Вусатюк, Линецкий & Шуба, 2006, с.707). 

За твердженням психологів А. Петровського та М. Ярошевського, умова – 

це існуючий компонент комплексу об’єктів (речі, їх стани, взаємодії), із 

наявності якого випливає необхідність існування певного явища (Карпенко, 

1998).  

У науково-педагогічних дослідженнях умови визначаються як особливості 

організації освітньо-виховного процесу, що детермінують результати виховання, 

навчання й розвитку особистості та оптимізують процес підготовки фахівців як 

до професійної діяльності, так і до застосування передових освітніх методик, 

сучасних та інноваційних технологій, упровадження передового педагогічного 

досвіду, що важливе для нашого дослідження (Литвин, 2014, с. 28). 

У психолого-педагогічних дослідженнях використовується поняття 

«педагогічні умови». Учені зазначають, що саме педагогічні умови виступають 

певними факторами, обставинами, що сприяють або протидіють реалізації 

змісту, технологій підготовки фахівця. Уточнення категорії «педагогічні умови» 

через поняття «умова», «фактор», «засіб» знаходимо в довідкових педагогічних 

джерелах (Кремень, 2008).  

У словнику-довіднику з професійної педагогіки подається трактування 

«педагогічних умов» як обставин, від яких залежить і відбувається цілісний 

продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців (Семенова 

(Ред.), 2006, с. 243).   

Розкриття сутності педагогічних умов віднаходимо в науковому доробку 

таких дослідників, як: В. Андрєєв, О. Бєлкін, В. Гриньова, О. Городиська, 

С. Золотухіна, Н. Кузьміна та ін. 

О. Федорова (1970) педагогічні умови подає як сукупність об’єктивних 

можливостей змісту навчання, методів, організаційних форм, що забезпечують 

успішність реалізації освітньої мети.  
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Ю. Бабанський (1985) трактує педагогічні умови як обставини або 

чинники, які визначають ефективність функціонування педагогічної системи  

(с. 115). 

Подібної думки дотримуються І. Ісаєв, А. Міщенко, В. Сластьонін, які 

розглядають педагогічні умови як «стійкі обставини, що визначають стан і 

розвиток функціонуючих педагогічних систем» (Сластенин,  Исаев, Мищенко & 

Шиянов, 2002, с. 434).   

В. Манько (2000) під педагогічними умовами розуміє взаємопов’язану 

сукупність внутрішніх параметрів і зовнішніх характеристик освітньо-

виховного процесу, які забезпечують високу його результативність та є 

оптимальними (с. 153).  

А. Алексюк, П. Підкасистий педагогічні умови розглядають як чинники, 

що впливають на процес досягнення мети і поділяють їх на зовнішні (позитивні 

відносини викладача і студента, об’єктивність оцінки навчального процесу, місце 

навчання, приміщення, клімат тощо) та внутрішні (стан здоров’я студентів, 

властивості характеру, досвід, уміння, навички, мотивація тощо) (Алексюк, 

Аюрзанайн, Підкасистий & Козаков, 1993).  

Узагальнивши різні підходи вчених щодо розкриття сутності поняття 

«педагогічні умови» визначаємо цей феномен як сукупність об’єктивних 

можливостей  змісту, форм, методів, прийомів, засобів педагогічної діяльності, 

які в комплексі сприяють ефективній підготовці майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів. Виходячи з 

цих позицій, педагогічними умовами підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу 

загальної середньої освіти можуть бути обставини, що сприяють ефективній та 

якісній підготовці студентів до означеного виду діяльності. 

Цінними для нашого дослідження є визначені О. Тюріковою (2008) 

педагогічні умови підготовки вчителів образотворчого мистецтва до професійної 

діяльності в умовах культуротворчого середовища загальноосвітньої школи: 

створення позитивної мотиваційної настанови на професійну діяльність в умовах 
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культуротворчого середовища школи; забезпечення практичної реалізації 

культуротворчої діяльності в середовищі загальноосвітньої школи та ін. 

У дисертаційному дослідженні Т. Міхової (2003) знаходимо обґрунтовані 

автором педагогічні умови підготовки вчителя до формування у школярів 

продуктивних способів образотворчої діяльності, зокрема: усвідомлення 

студентами сутності та відмітностей репродуктивного й продуктивного способів 

образотворчої діяльності; спрямованість освітнього процесу на визначення 

студентами змісту і послідовності дій, що призводять до здійснення 

образотворчої діяльності продуктивним способом; використання у процесі 

художньої спеціальної підготовки студентів пізнавальних ситуацій. 

Т. Пагута (2014) визначає такі педагогічні умови ефективної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до естетичного виховання молодших 

школярів: забезпечення взаємодії наукового та художнього підходів до 

професійно зорієнтованої підготовки педагогів; залучення студентів до 

естетичного виховання дитини в процесі проходження різних видів педагогічної 

практики та ін. 

Серед педагогічних умов, які сприяють ефективній підготовці майбутніх 

учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за 

допомогою творів живопису, Т. Шмельова (2008) виокремлює такі: 

удосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки студентів; 

здійснення особистісно зорієнтованого підходу; наявність гармонії діяльності в 

системі «педагог-студент» на основі демократичного стилю спілкування; 

виховання відповідальності за здійснення вибору життєвої позиції та ін. 

Ґрунтуючись на результатах дослідження та безпосередньому досвіді 

автора роботи з підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, а 

також на основі проаналізованого змісту і виокремлених компонент, основними 

умовами, які забезпечують ефективну підготовку до виховання естетичної 

культури учнів, нами  визначено:  

1) формування у студентів потреби, мотивації, усвідомлення цілей і 

соціальної значущості виховання естетичної культури учнів; 
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2) спрямованість змісту професійної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва на набуття естетичного досвіду та застосування його 

в процесі виховання естетичної культури учнів;  

3) використання інноваційних форм, методів і педагогічних технологій 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів і формування вміння застосовувати набуті знання у 

виховній роботі зі школярами;  

4) цілеспрямованість змісту практичної підготовки студентів на організацію 

виховної роботи у контексті формування естетичної культури учнів. 

 Визначаючи педагогічні умови, ми виходили з тих позицій, що вони 

можуть бути реалізовані тільки у взаємозв’язку, доповнюючи одна одну.  

 Розглянемо та стисло проаналізуємо зміст кожної з означених 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури школярів.   

Перша педагогічна умова передбачає формування у майбутніх учителів 

потреби, мотивації, усвідомлення цілей і соціальної значущості виховання 

естетичної культури учнів, що, з одного боку, відображає його особистісну і 

діяльнісну спрямованість на процес виховання естетичної культури учнів, а з 

іншого боку – вихідні спонукання, мотиви, що ґрунтуються на усвідомленні 

ним свого громадянського обов’язку і соціально значущих цілей виховного 

процесу крізь призму власного внутрішнього досвіду. 

Л. Божович, Л. Виготський, О. Леонтьєв, А. Маркова, К. Платонов, 

С. Рубінштейн, Л. Якобсон та ін. доводять, що саме мотивація як система 

взаємопов’язаних між собою потреб, мотивів, цілей, цінностей, інтересів 

зумовлює поведінку й діяльність людини. Наявність позитивної мотивації у 

майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів, соціально значущих цілей виховного процесу через набуття 

власного внутрішнього досвіду виступає рушійною силою, що спонукає їх до 

вибору конструктивного способу взаємодії в освітньо-виховному процесі.  
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Важливим чинником створення позитивної мотивації в студентів є: 

цільова, організаційно-змістова, методична забезпеченість освітнього процессу, 

спрямованого на прояв інтересу та досягнення успіху. Саме успіх надає сили, 

віру й можливість подолання будь-яких перешкод і сприяє ефективній 

підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання учнів. 

Усі види роботи, які студент здійснює під час підготовки у закладі вищої 

освіти, повинні сприяти формуванню у нього зацікавленості шляхами 

оптимізації освітньо-виховного процесу, викликати бажання пошуку нових 

методів, прийомів виховання у майбутніх професійні діяльності.  

У процесі навчання в майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

формується професійний інтерес, який у контексті нашого дослідження 

трактується як інтерес до виховання естетичної культури учнів, до її окремих 

аспектів. Він характеризується значною інтенсивністю уваги, вольових зусиль і 

визначається соціально обґрунтованим, активним, пізнавально-інтелектуальним 

і творчим ставленням студентів до виховної роботи. 

Нам імпонує думка вчених, які переконані, що формуванню інтересу в 

майбутніх учителів до педагогічної діяльності сприяють такі спеціальні форми 

позааудиторної роботи, як: зустрічі з діячами науки, освіти, спеціалістами 

певного профілю, педагогічний гурток, педагогічні інформаційні повідомлення, 

диспути на педагогічні теми, педагогічні читацькі конференції, вечори 

естетичного спрямування, конкурси «Шукаємо педагогічні таланти», усний 

журнал, професійні години, екскурсії в різні освітньо-виховні заклади та ін. 

(Карапузова & Процай, 2009).  

Акцентуємо, що у підготовці майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів, необхідно виходити з того, 

що вчитель, провідним завданням якого є здійснення особистісно орієнтованої 

освіти, має сам отримати такий досвід, відчути потребу по-новому 

переосмислити цінності освіти, визначаючи головною метою власної 

професійної діяльності з виховання особистості, здатної до самоактуалізації.  
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Враховуючи наукові висновки В. Сєрікова (1994), до сутнісних 

характеристик особистості, спроможної до самоактуалізації, І. Чорней (2012) 

відносить: самостійність як універсальну здатність до регулювання, 

цілеспрямованість діяльності, свободу як здатність до незалежної поведінки, 

саморегуляцію та міжсуб’єктну взаємодію, творчість як здатність до 

креативності, концентрацію творчих зусиль тощо. Водночас дослідниця 

акцентує на важливості створення ситуації самореалізації, у якій майбутній 

учитель отримує право на вибір і прийняття рішень, актуалізацію суб’єктивного 

досвіду, прояву нахилів, інтересів і творчих здібностей. 

Сутність другої педагогічної умови передбачає спрямованість змісту 

професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва на 

набуття власного естетичного досвіду та застосування його у виховній роботі зі 

школярами (засвоєння теоретико-практичних засад виховання естетичної 

культури учнів; програмно-методичний супровід процесу підготовки студентів 

до організації естетичного виховання школярів; поглиблення змісту 

професійно-педагогічної підготовки з урахуванням сучасних тенденцій 

соціально-культурного розвитку суспільства). 

Цьому сприяє також інтегрований підхід у організації навчальної та 

позанавчальної діяльності. Інтеграція в даному випадку розглядається як 

процес і результат взаємодії елементів освітньо-виховного процесу (аудиторної 

та позааудиторної форм роботи), які вступають у взаємозв’язок й утворюють 

нову цілісність, що має властивість системності.  Саме інтеґрований характер 

змісту освіти є однією з найважливіших умов усебічного гармонійного 

розвитку особистості та реалізації освітньо-виховної мети,  що і доводить у 

своїх дослідженнях науковець-практик М. Іванчук. За визначенням ученої, 

«педагогічна інтеграція – це доцільно організований зв’язок однотипних частин 

і елементів змісту, форм і методів навчання в рамках освітньої системи, що веде 

до саморозвитку учнів» (Іванчук , 2004, с. 30).  

Сутність другої умови передбачає не лише спрямованість освітніх 

дисциплін на вироблення професійно значущих якостей та вмінь, опанування 
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майбутніми вчителями алгоритмів естетико-виховної роботи, активізацію 

художньо-естетичного мислення з метою збагачення власного естетичного 

досвіду необхідних майбутньому вчителю для організації виховання естетичної 

культури учнів,  а й їх інтеґрацію щодо оптимізації цих процесів. 

Особливо актуальною інтеграція наукових знань стає у зв’язку з тим, що 

основною метою закладу вищої освіти є формування цілісної особистості 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, який володіє системою знань, 

умінь і навичок, необхідних для успішного здійснення професійної дільності. У 

у нашому випадку інтеграція навчальних дисциплін і форм роботи зі 

студентами сприятиме не тільки підвищенню якості, глибині й систематизації 

знань, але й формуванню умінь застосовувати ці знання на практиці.   

Зміст третьої педагогічної умови вбачаємо у використанні інноваційних 

форм, методів і педагогічних технологій підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів і 

формування вміння застосовувати набуті знання у виховній роботі зі 

школярами. При цьому студент перебуває у постійному пошуку інформації та 

пошуку себе. Унаслідок застосування інноваційних методів, форм і технологій 

у роботі з учнями в студентів залишається позитивне або негативне ставлення 

до кожної з них, а отже, формується власний банк надійних засобів впливу. 

Тому важливим є інтерпретування виховної діяльності зі школярами крізь 

призму внутрішнього досвіду студента (власного сприймання, індивідуальних 

психічних переживань). 

Питанням розробки та втілення інноваційних освітніх технологій 

навчання та викладання займалися В. Андрєєв, Л. Ващенко, І. Дичківська, 

Н. Криворучко, І. Підласий, В. Шапкін та інші. 

Л. Ващенко (2006) під педагогічними інноваціями розуміє процес 

запровадження у практику освітніх ідей, засобів, педагогічних технологій, у 

результаті яких підвищуються показники досягнень педагогічних систем і 

структурних компонентів освіти. І. Дичківська (2004) акцентує, що 

характерною особливістю інноваційної діяльності в педагогічній сфері є те, що: 
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процес взаємодії індивідів спрямований на перетворення об’єкта й переведення 

його в якісно новий стан; системну діяльність щодо створення, освоєння та 

застосування нових засобів; особливий вид творчої діяльності, яка об’єднує 

різні операції і дії, спрямовані на набуття нових знань, технологій, систем 

(с. 247).   

Інноваційна діяльність у педагогіці розглядається як цілеспрямована 

педагогічна діяльність, заснована на осмисленні власного педагогічного досвіду 

за допомогою порівняння й вивчення освітньо-виховного процесу з метою 

досягнення вищих результатів, одержання нового знання, впровадження нової 

педагогічної практики; це творчий процес планування і реалізації педагогічних 

нововведень, спрямованих на підвищення якості освіти  (Корнилова, 2012, с. 1). 

Освітня технологія визначається як модель спільної роботи викладача та 

студентів з планування, організації та проведення процесу навчання шляхом 

забезпечення комфортних умов для всіх суб’єктів освітньої діяльності. При 

цьому вибір освітньої технології є завжди вибором стратегії, пріоритетів, 

системи взаємодії та стилю роботи викладача зі студентами (Кошечко, 2015). 

За критерієм змісту та способу передачі інформації інноваційні освітні 

технології поділяють на такі: особистісно-орієнтована, інтерактивна, 

інформаційно-комунікативна технології, технологія навчальних проектів, 

інтегрована розвивальна технологія, модульно-рейтингова технологія та ін. 

(Кошечко, 2015). На наш погляд, у підготовці майбутніх учителів до виховання 

естетичної культури учнів, важливим є саме перехід від традиційних 

інформаційно-пояснювальних технологій до креативних, розвивальних, 

особистісно-зорієнтованих освітніх технологій шляхом надання можливості 

студенту стати фактичним суб’єктом виховної діяльності. 

Серед інноваційних методів підготовки майбутніх учителів 

образовтчорого мистецтва до виховання естетичної культури школярів 

найбільш доцільними, на наш погляд, є проблемні питання, тестові завдання, 

ділові ігри, дискусії, індивідуальні, творчі завдання, мікровикладання, 

моделювання, завдання аналітичного, дослідницького характеру тощо. При 
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цьому враховується, що розв’язання освітньо-виховних задач у процесі 

професійної підготовки майбутнього вчителя у контексті нашого дослідження 

потребує оволодіння студентами комплексом різноманітних методів, прийомів, 

засобів виховання естетичної культури школярів. 

 При застосуванні методів виховання у своїй практичній виховній 

діяльності студенти повинні орієнтуватися на позиції вихователя-майстра у 

виборі засобів виховної взаємодії. Такий підхід сприятиме формуванню в 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва цілісного наукового світогляду, 

виробленню індивідуального стилю професійної діяльності та поведінки. 

Оволодіння педагогічним інструментарієм виховного впливу відбувається 

різними засобами: шляхом переконань, особистісного прикладу, вимог, 

авторитету, заохочення тощо.  

Перш ніж розкрити сутність наступної умови, зазначимо, що важливою 

складовою підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів є педагогічна практика. Тому четверту 

педагогічну умову, яку ми виокремлюємо, є цілеспрямованість змісту 

практичної підготовки студентів на організацію виховної роботи у контексті 

формування естетичної культури учнів. 

 М. Фіцула (2010) обов’язковим елементом професійної підготовки 

майбутнього фахівця вважає педагогічну практику, у процесі якої «студенти 

виконують за спеціальністю весь цикл основних робіт, перебуваючи на робочих 

місцях, вивчаючи значну за обсягом ділянку…і набуваючи навичок 

організування, управління і контролю» (с. 227).  

Педагогічна практика є необхідною частиною єдиного освітньо-

виховного процесу підготовки вчителя образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури школярів, яка виконує завдання формування й 

удосконалення навичок естетико-виховної роботи з учнями. Однією з важливих 

умов підвищення ефективності педагогічної практики в системі підготовки 

майбутніх фахівців до виховання естетичної культури учнів вважаємо 

посилення її естетичної спрямованості. На думку Л. Масол та ін., «педагогічна 
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практика, включаючи студентів у реальний педагогічний процес, складовою 

якого є естетичне виховання учнів, актуалізує систему теоретичних знань з 

естетики, мистецтвознавства, з психології, педагогіки і методики естетичного 

виховання, озброює системою спеціальних умінь і навичок» (Масол,  

Гайдамака,  Бєлкіна,  Калініченко & Руденко, 2006). 

Забезпечення готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховної діяльності вимагає набуття студентами практичного професійного 

досвіду, чому і сприяє проходження студентами педагогічної практики в 

закладі загальної середньої освіти. Зміст четвертої педагогічної умови 

передбачає як ознайомлення із передовим педагогічним досвідом естетичного 

виховання учнів, так і використання набутого естетико-культурного досвіду в 

практичній дільності у плануванні та здійсненні виховної роботи з дітьми у 

загальноосвітній школі. 

 Головне завдання практичної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва у контексті нашого дослідження – це оволодіння 

практичними вміннями і навичками, необхідними для реалізації завдань 

виховної діяльності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, 

спрямованої на виховання естетичної культури учнів. Серед провідних завдань 

педагогічної практики виокремлюємо такі:  

- ознайомлення студентів з особливостями виховної роботи у школі;  

- вивчення сутності та основ методики виховання естетичної культури учнів 

початкової та середньої школи;  

- поетапне формування професійних умінь і навичок на основі розкриття 

загальних цілей естетичного виховання;  

- вивчення досвіду й особливостей роботи практикуючих учителів 

образотворчого мистецтва з проблем естетичного виховання учнів;  

- здійснення педагогічної підтримки студентів-практикантів методистами, 

учителями образотворчого мистецтва та адміністрацією закладу освіти;  

- стимулювання й активізація майбутніх учителів до впровадження новітніх 

форм, методів, технологій у вихованні естетичної культури школярів;  
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- підвищення інтересу в майбутніх фахівців до виховної роботи в цілому й 

виховання естетичної культури учнів зокрема;  

- організація прес-конференцій, круглих столів, методичних семінарів тощо з 

методистами та практикуючими вчителями. 

Тож підготовка вчителя образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів, безумовно, потребує посилення естетико-виховної 

спрямованості педагогічної практики, забезпечення її комплексного характеру, 

органічного взаємозв’язку з вивченням психолого-педагогічних курсів, 

спецсемінарів і спецкурсів.  

Отже, нами визначено та обґрунтовано комплекс педагогічних умов, 

реалізація яких сприятиме ефективній підготовці майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу 

загальної середньої освіти. Здійснене обґрунтування цих умов актуалізує 

необхідність розробки етапів їх реалізації в умовах професійної підготовки, 

зміст яких відображено у наступному параграфі дисертаційної роботи. 

3.2. Етапи реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури 

учнів закладу загальної середньої освіти 

З метою перевірки ефективності визначених педагогічних умов підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури 

учнів протягом 2015-2018 рр. проведено формувальний етап експерименту, 

базою якого стали студенти 2-4 курсів Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника і Косівського інституту прикладного та 

декоративного мистецтва.  

Для узагальнення оцінювання рівнів готовності майбутніх педагогів, які 

стали респондентами нашого дослідження, обсяг вибірки визначали з 

генеральної сукупності, заявленої на констатувальному етапі, яка налічувала 394 

студенти. Використовуючи формулу (3.1)  
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n=      N      , 
0,0025* +1, 

де n – вибіркова сукупність, N – генеральна сукупність, обчислили обсяг 

вибірки. Підставимо наші дані n= 394/0,0025∗394+1, отримуємо 198. Тож для 

отримання статистично достовірних даних з імовірністю 95% найменший 

необхідний обсяг вибірки повинен бути не менше 198 студентів для 

контрольної та експериментальної груп. 

 Респондентами дослідження виступили 202 студенти, які були порівну 

розподілені на контрольну й експериментальну групи та на початок 

експериментальної роботи знаходились у рівних позиціях. До контрольної 

групи (КГ) увійшли – 101 студент (25 студентів Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, 46 студентів Прикарпатського 

націоналнього університеу імені Василя Стефаника, 30 студентів Косівського 

інституту прикладного та декоративного мистецтва, експериментальної (ЕГ) – 

101 студент (аналогічний розподіл). 

Навчання в експериментальних групах було організовано в три етапи, 

проводилась цілеспрямована робота щодо вдосконалення їхньої професійної 

підготовки за визначеною проблемою. Водночас у контрольних групах 

підготовка студентів здійснювалася за традиційною методикою. 

До основних завдань реалізації педагогічних умов підготовки відносимо: 

формування внутрішньої мотивації та позитивного емоційно-ціннісного 

ставлення студентів до виховання естетичної культури учнів; набуття 

студентами системою знань, необхідних для організації та здійснення 

виховання естетичної культури; формування практичних умінь, навичок і 

нестандартних підходів у організації діяльності з виховання естетичної 

культури школярів. При цьому вважаємо, що сформувати готовність майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури 

школярів – значить провести роботу із засвоєння методики виховання 

естетичної культури; навчити студентів орієнтуватися у технологіях виховання; 



157 

 

сформувати теоретичні знання і практичні навички в здійсненні означеного 

процесу; навчити майбутніх учителів організовувати та грамотно керувати 

процесом виховання естетичної культури учнів і можливістю досягнення успіху 

всіма учасниками виховного процесу (Гатеж, 2018h,  с.181). 

Аналіз навчальних планів, освітніх програм, планів виховної роботи, 

закладів вищої освіти засвідчив, що освітній процес має певні потенційні 

можливості для формування в майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

готовності до виховання естетичної культури учнів. Водночас ці можливості 

мало використовуються у професійній підготовці, зорієнтованій переважно на 

формування необхідних художніх знань, умінь і навичок студентів. Виходячи з 

цього, ефективність реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх 

учителів залежить від правильного відбору та застосування форм, методів, 

прийомів і видів освітньо-виховної та творчої діяльності студентів у процесі 

професійно-педагогічної підготовки.  

Відповідно основними формами навчальної та позанавчальної діяльності 

з підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва визначено: 

традиційні – групові (семінарські та практичні, робота педагогічного клубу та 

мистецького гуртка), індивідуальні (самостійна робота, консультування); 

нетрадиційні – мікровикладання, написання та захист міні-творів, організація й 

проведення художніх виставок, інтелектуальні дискусії, відеолекторії, круглі 

столи, брифінги, тренінги, майстер-класи, екскурсії, відвідування музеїв, 

картинних галерей, творчих майстерень митців краю тощо.  

Реалізація визначених педагогічних умов здійснювалася під час 

освітнього процесу у визначених нами закладах вищої освіти в три 

взаємопов’язані етапи: інформаційно-мотиваційний (2 курс, 3 курс, 5 сем.), 

ціннісно-продуктивний (3 курс, 6 сем., 4 курс, 7 сем.), креативно-діяльнісний (4 

курс, 8 сем.), кожен з яких має свій зміст, форми, методи підготовки і 

спрямовувався на підвищення рівня готовності майбутніх фахівців до 

виховання естетичної культури учнів (табл.3.1). 
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Таблиця 3.1 

Етапи 

реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів 

закладу загальної середньої освіти 

 
1 етап - (інформаційно-мотиваційний) - 2 курс, 3 курс, 5 сем. 

Емоційно-мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Креативно-діяльнісний 

компонент 

Зміст заходів  

бесіда зі студентами 

«Навчати і виховувати – 

обов’язок кожного 

вчителя»; тренінгове 

заняття «Моя професія – 

мій життєвий вибір»; 

захист дидактичних  

проектів «Моя майбутня 

професія: проблеми та 

перспективи»; вправа 

«Моя аргументація»; 

вправи на цілепокладання; 

цикл аутотренінгових 

вправ («Емоції та 

творчість», «Емоційний 

діалог», «Діалог з 

мистецтвом», «Емоційний 

інтелект»); перегляд і 

обговорення відео сюжету 

«Красиве і потворне у 

мистецтві». 

презентації проектів «Мій 

професійний вибір»;  диспут 

«Учитель образотворчого 

мистецтва – професія чи 

покликання»; прес-конференція 

за участю вчителів-практиків 

«Виховання естетичної культури 

учнів – запорука гармонійно-

розвиненої особистості учня»; 

вправа «Портрет ідеального 

вчителя образотворчого 

мистецтва; складання 

термінологічної карти-тезаурусу 

щодо феноменів «естетика» та 

«естетична культура»; 

презентація творів-роздумів «Мій 

естетичний ідеал»; педагогічний 

диспут «Естетика та простір 

самовираження митця». 

аналіз педагогічних 

ситуацій і виховних 

заходів;  тренінгове заняття 

«Я крокую до 

майстерності»; круглий 

стіл «Виховання естетичної 

культури – шлях до 

духовного вдосконалення 

особистості»; «Перші 

кроки до практики» – вихід 

до школи, зустріч з 

учителями-практиками; 

бесіди, засідання, 

методичні об’єднання, 

круглі столи з 

практикуючими вчителями 

образотворчого мистецтва 

закладів загальної 

середньої освіти; участь у 

пленері.  

 

Результат: позитивна мотивація та позитивне емоційне ставлення до майбутньої виховної 

діяльності, набуття первинних знань щодо розуміння ключових понять дослідження; 

потреба у формуванні професійно значущих умінь і навичок, необхідних для організації 

виховання естетичної культури. 

2 етап – ціннісно-продуктивний (3 курс, 6 сем., 4 курс, 7 сем.) 

Емоційно-мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Креативно-діяльнісний 

компонент 

Зміст заходів 

індивідуальна робота 

(написання та захист 

рефлексивних есе «Влив 

образотворчого мистецтва на 

естетичний розвиток 

дитини»);  

ділова гра «Моделювання 

ідеального образу вчителя 

образотворчого мистецтва»; 

 

круглий стіл «Виховання 

естетичної культури – шлях 

до духовного вдосконалення 

особистості»; брифінг: 

«Художньо-естетична 

компетентність сучасного 

вчителя образотворчого 

мистецтва – основа 

формування його естетичної 

культури»; 

розробка професіограми 

сучасного вчителя 

образотворчого мистецтва; 

аналіз виховних заходів, 

проведених практикуючими 

учителями; моделювання 

фрагментів виховних заходів; 

психолого-педагогічний 

брейнстормінг;  
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Продовження таблиці 3.1 

вправа «Визначення 

перспектив»; самостійна  

робота студентів за темою 

«Роль міжпредметної 

інтеґрації у вихованні 

естетичної культури 

школяра»; брифінг «Як 

допомогти сучасним дітям 

стати гармонійними 

естетично розвиненими 

особистостями»; екскурсії 

до виставкових залів, 

художніх, музеїв; участь у 

регіональних та 

всеукраїнських конкурсах 

молодих митців (за 

напрямками ДПМ). 

диспут «Переваги використання 

інноваційного підходу в 

естетичному вихованні  

школярів»; рольова гра 

«Моделювання виховної години 

на тему: «Виховуємо естетичний 

смак»; круглі столи «Інноваційні 

педагогічні технології у 

здійсненні естетичного виховання 

учнів», «Від краси до добра»; 

обговорення проблемних питань: 

«Сучасні підходи до здійснення 

процесу виховання естетичної 

культури школярів», «Теоретико-

методологічні аспекти виховної 

роботи вчителя з виховання 

естетичної культури учнів у 

сучасній школі». 

створення власної 

навчально-методичної 

скарбнички «Портфоліо»; 

тренінгове заняття 

«Учитель – вічний учень»; 

тренінгове заняття 

«Професійна 

компетентність – запорука 

успішної професійної 

діяльності»; педагогічний 

тренінг «Сучасний учитель 

на шляху вдосконалення»; 

тренінг розвитку творчих 

здібностей; діяльність 

педагогічного клубу 

«Естет», гуртка«Art-

studio»; пленерна робота 

Результат: сформованість мотивації та позитивне емоційне ставлення до виховання естетичної 

культури учнів; актуалізація ціннісного ставлення до процесу виховання учнів; набуті знання щодо 

феномену естетичної культури та її структури; вироблення професійно значущих умінь щодо 

організації виховання естетичної культури в учнів, до застосування інноваційних форм і методів 

виховання у роботі з дітьми; сформовані вміння інтеґрувати зміст і форми роботи для ефективного 

здійснення виховання естетичної культури. 

3 етап – креативно-діяльнісний (4 курс, 8 сем.) 

Емоційно-мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Креативно-діяльнісний 

компонент 

Зміст заходів 

участь у проведенні майстер- 

класів з різних напрямів 

декоративно-прикладного 

мистецтва;  

екскурсії до художніх, 

краєзнавчих музеїв, творчих 

світлиць майстрів народної 

творчості; 

вправи «Ідентифікація з 

генієм»;  застосування 

технології казкотерапії; 

участь у регіональних та 

всеукраїнських конкурсах 

молодих митців (за 

напрямками ДПМ),  художніх 

виставках, пленерах. 

проблемні семінари та 

консультаці;  ділова гра 

«Дебати»; 

круглий стіл «Учитель 

образотворчого 

мистецтва: талант чи 

наполеглива праця?»; 

рольова гра 

«Моделювання виховної 

години на тему: 

«Виховуємо естетичний 

смак». 

щоденник рефлексії; виконання 

вправ та проблемно-пошукових 

завданнь під час проходження 

педагогічної практики; 

самостійна розробка та 

апробація уроків 

образотворчого мистецтва й 

виховних занять, які 

сприятимуть вихованню 

естетичної культури учнів; 

вправа «Нестандартна 

поведінка»; конкурси «Ярмарок 

педагогічних ідей» і «Наша 

педагогічна майстерня» під час 

підсумкової звітної 

конференції. 

Результат: стійка мотивація та позитивне емоційне ставлення до виховання естетичної 

культури учнів; сукупність знань щодо змісту естетичної культури учнів та особливостей її 

виховання; сформовані професійно значущі уміння й навики до творчої реалізації завднь виховання 

естетичної культури в учнів; здатність до самоаналізу, педагогічної рефлексії, прагнення до 

самовдосконалення у плані професійного зростання. 

  



160 

 

Далі проаналізуємо змістове наповнення кожного з етапів реалізації 

педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців. 

Так, на першому етапі (інформаційно-мотиваційному) з метою 

формування в студентів мотивації і позитивного ставлення до виховної роботи, 

активізації інтересу до виховної діяльності; набуття знань та усвідомлення 

сутності поняття «естетична культура»; ознайомлення з особливостями 

практичної діяльності було проведено ряд заходів: тренінгове заняття «Моя 

професія – мій життєвий вибір», диспут «Учитель образотворчого мистецтва – 

професія чи покликання?»; бесіда «Навчати і виховувати – обов’язок кожного 

вчителя», перегляд і обговорення відео сюжету «Красиве і потворне у 

мистецтві»; «Перші кроки до практики» – вихід до школи, зустріч з учителями-

практиками; презентація  творів-роздумів «Мій естетичний ідеал» та ін. 

Головними завданнями цього етапу експерименту були: формування 

потреби у досконалій педагогічній діяльності, прагнення досягнення високого 

рівня професійної майстерності, усвідомлення власних особливостей і 

можливостей, професійної спрямованості до виховної роботи з учнями; 

підвищення інтересу до майбутньої педагогічної діяльності в напрямку 

виховання естетичної культури школярів; установку на формування знань про 

специфіку виховної роботи з учнями в закладі загальної середньої освіти; 

осмислення соціального замовлення та потреб суспільства у фахівцях, які 

здійснюють виховання підростаючого покоління, в т.ч. й виховання їх 

естетичної культури.  

Для реалізації поставлених завдань цього етапу застосовувалися методи: 

розповідь, бесіда, диспут, метод проектів, метод вивчення передового 

педагогічного досвіду та ін. та форми: круглі столи, диспути, практичі та 

семінарські заняття, прес-конференція, педагогічні тренінги тощо. 

З метою формування позитивного ставлення студентів до виховання 

естетичної культури, уявлень про роль виховної роботи у їх професійній 

діяльності зі студентами проводилися бесіди, вправи на цілепокладання у 

процесі вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу, організовувалася 
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прес-конференція за участю вчителів-практиків; акцентувалась увага студентів 

на мотивації досягнень успіхів, схвалення, підбадьорювання, заохочуючи і 

стимулюючи їх до виховної діяльності. 

Також було розширено та доповнено тематику й зміст семінарсько-

практичних занять з навчальних дисциплін: «Естетика та простір 

самовираження митця» («Етика та естетика»), «Художньо-естетична 

компетентність сучасного вчителя образотворчого мистецтва – основа 

формування його естетичної культури» («Образотворче та декоративно-

прикладне мистецтво України»), «Теоретико-методологічні основи виховної 

роботи вчителя з формування естетичної культури учнів у сучасній школі» 

(«Педагогіка мистецтва») та інших («Педагогіка», «Історія української 

культури», «Історія декоративно-прикладного мистецтва Буковини»). 

  До прикладу, на початку роботи зі студентами експериментальної групи 

у контексті семінарських занять з «Етики та естетики» розглядалися питання з 

феноменології поняття «естетичне», вектори його розгортання відповідно 

площини професійної діяльності обраного фаху. Під час заняття було 

запропоновано тему: «Естетика та простір самовираження митця», на якому 

майбутні вчителі знайомились із науковою позицією різних учених (Ю. Борєв, 

А. Буров, А. Кривцун, В. Лозовий, Л. Сморж), розмірковували над 

розбіжностями у тлумаченні естетики у різних наукових джерелах. Друга 

частина заняття була присвячена розгляду змісту поняття «естетична 

культура», її структури й особливостей формування в учнів різних вікових 

груп. 

За результатами роботи майбутнім учителям було запропоновано скласти 

термінологічну карту-тезаурус, метою якої було упорядкувати знання 

студентів про феномени «естетика» та «естетична культура», який широко та 

неоднозначно висвітлені у філософській і психолого-педагогічній літературі. У 

результаті майбутні вчителі образотворчого мистецтва детально ознайомилися 

з концептом «естетичне», розглянули поняття «естетична культура», 
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«естетична свідомість», «естетичний смак», «естетичний ідеал», «естетичні 

знання», «мистецька компетентність» та ін.  

Захист творів-роздумів «Мій естетичний ідеал» на семінарському 

занятті з освітньої дисципліни «Мистецтво в культурі минулого» дав 

можливість майбутнім учителям продемонструвати власні міркування стосовно 

поняття «естетичний ідеал» і власного естетичного ідеалу, який веде їх по 

творчому шляху та до вдосконалення творчих нахилів, розвитку здібностей і 

таланту. 

З метою обговорення значущості формування власного рівня естетичної 

культури для професійного становлення педагога-художника та стимулювання 

у студентів бажання наукового пошуку в процесі вивчення дисципліни «Історія 

української культури» на практичному занятті було проведено круглий стіл 

«Виховання естетичної культури – шлях до духовного вдосконалення 

особистості». Разом зі студентами у межах дискусії аналізували різні підходи 

до тлумачення даного феномена, до його структурної організації; вивчали 

також сучасні методики у формуванні естетичної свідомості, розвитку 

естетичного смаку та естетичних здібностей в умовах професійного навчання. 

Майбутні вчителі образотворчого мистецтва дискутували над тим, що власне 

позитивна мотивація та інтерес до естетичної діяльності приводить до 

активізації духовного розвитку особистості, що в подальшому впливатиме на 

ефективну реалізацію поставленої мети в естетичному розвитку вихованців і 

вихованні їх естетичної культури.  

Метод цілепокладання сприяв комплексному впливу на розвиток 

професійної самосвідомості та інших професійних якостей: мотивацію, 

рефлексію, актуалізацію цінностей, самопізнання, самовизначення та 

самоуправління, спрямування активності у сферу особистісних і професійних 

інтересів. Провідними засадами даного методу є вироблення власної думки-

мети студентів, спрямованої на суб’єктний розвиток, створення інтелектуальної 

ситуації для усвідомлення своїх особистісно-професійних проблем і 

можливостей. Основним алгоритмом процесу цілепокладання є пошук 
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відповідей на запитання: «Для чого і що я хочу?», «Що я можу?», «Що потрібно 

для цього зробити?», «Які особистісні та професійні якості допоможуть 

досягнути поставленої мети у вихованні естетичної культури учнів?»  

Для розвитку інтересу до майбутньої педагогічної діяльності у процесі 

практичних занять навчальної дисципліни «Образотворче та декоративно-

прикладне мистецтво України» було запропоновано вправу «Моя 

аргументація». Для цього обиралася тема, над якою працювала аудиторія. 

Головна вимога полягала в тому, що одна частина групи повинна тлумачити 

тему з позицій «Я знаю як ….», «Я хотів(ла) би...», «Я передбачаю...», 

розкриваючи позитивні сторони явища, тоді як інша група обґрунтовано має 

стверджувати протилежне. Важливе правило цієї вправи: говорити 

аргументовано, переконливо, коротко, оригінально. На розгляд студентів для 

обговорення було запропоновано такі питання: «Сучасна мистецька освіта в 

Україні», «Естетика у вимірах сьогодення», «Естетичне виховання учнівської 

молоді в сучасних умовах», «Мистецтво – джерело естетичних знань», 

«Естетичне виховання учнів – шлях до формування їх естетичної культури», 

«Професійні якості сучасного вчителя образотворчого мистецтва» та ін.  

Також у процесі реалізації педагогічних умов систематично проводилися 

бесіди зі студентами про роль виховної роботи в цілому та виховання 

естетичної культури школярів у майбутній професійно-педагогічній діяльності. 

Під час проведення семінарсько-практичних занять освітніх дисциплін 

«Педагогіка» та «Педагогіка мистецтва» проводилася презентації проектів 

«Мій професійний вибір», під час якої студенти  мали змогу продемонструвати 

власне бачення майбутньої професії, концептуальні ідеї вчительської професії, 

мотиви такого вибору, проблеми та перспективи обраного фаху. У формі 

доповідей з підсиленням фото- та відеопрезентаціями проходив захист 

дидактичних проектів «Моя майбутня професія: проблеми та перспективи», 

під час якого студенти висловлювали власне суб’єктивне бачення проблеми, 

порівнювали з іншими, жваво дискутували, переконували, наполягали на своїх 

теоріях, шукали шляхи розв’язання освітніх проблем у сучасних школах. 
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Ефективною формою проведення занять із сучасною молоддю є  

педагогічні тренінги, які були застосовані протягом всіх етапів реалізації 

педагогічних умов. На важливості використання тренінгових занять у 

професійній підготовці фахівців зосереджено увагу ряду досліджень. Зокрема, 

М. Дзейтова (2007) визначає спрямованість тренінгів на засвоєння знань, 

розвиток умінь, навичок і формування установок, підвищення компетентності у 

визначеній сфері життєдіяльності. Ми переконані, що підготовка майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання учнів стає ефективнішою, 

якщо під час освітнього процесу відбувається активна взаємодія між 

студентами, студентами і викладачем; вони у співпраці виконують освітньо-

виховні завдання, засвоюють і відпрацьовують навички й уміння з виховної 

роботи на практиці. Отже, застосування тренінгу сприяє в цілому формуванню 

культури взаємодії, що є важливим моментом у подальшій роботі  вчителя 

образотворчого мистецтва. 

Тренінгое заняття «Моя професія – мій життєвий вибір» (додаток М.1), 

проведене під час практичних занять з освітньої дисципліни «Методика 

викладання ДПМ та дизайну», мало на меті усвідомлення майбутніми 

вчителями образотворчого мистецтва важливості обраної професії, сприйняття 

себе у ній, уміння якісно виконувати свої професійні обов’язки вихователя. 

Проведена вступна бесіда «Моя професія – мій вибір» сприяла роздумам 

студентів щодо важливих питань «Чого я хочу» і «Що я можу?», «Що потрібно 

іншим?». Зі студентами обговорювалися питання: - Чому саме таку професію 

Ви обрали? - Хто вплинув на вибір професії? - Чи не розчарувались Ви в 

обраній професії? - Які Ваші очікування від обраної професії? . 

У ході тренінгу були реалізовані також наступні вправи. Вправа 

«Змагання мотивів». Учасникам потрібно визначити головну причину, за якою 

обирається професія. На аркуші подано список мотивів, студентам необхідно 

проранжувати їх від найважливішого (номер один) – до найменш важливого 

(десять). Потім визначити три перших мотиви – тобто три свої головні мотиви 

вибору професії. Вправа «Я – майбутній учитель-вихователь». Учасникам 
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потрібно по черзі назвати й обговорити особистісні й професійні якості, які 

повинні бути притаманні вчителю-вихователю. Потім на аркуші у два 

стовпчики записати: зліва – ті якості, які у них уже сформовані, справа – ті, які 

вони хочуть сформувати у собі на етапі професійного навчання. Вправа 

«Вдалий і невдалий вибір професії». Учасники діляться на дві групи: перша 

група повинна дати відповідь на питання: «Які наслідки вдалого вибору 

професії?, друга – «Указати наслідки невдалого для Вас вибору професії». 

Вправа «Мої професійні бажання». Учасникам потрібно продовжити й 

обговорити речення: - Я прагну. - Я можу досягнути успіху… - Я бачу свою 

професійну мету в тому, щоб… - Я абсолютно впевнений, що я хочу... - Мій 

успіх пов’язаний ... - У мене є те, що необхідно для ... - Я знаю, що я буду ... - Я 

впевнений ... - У мене є природний потяг... - Для мне зручно і вигідно... - У 

мене є здібності для ... - Я мрію ...- Мій професійний інтерес спрямований ... - У 

мене достатньо сил і бажання ...  

Суть застосованої дидактичної гри «Портрет професії» полягала в тому, 

що учасникам шляхом «портрета» запропонували здійснити саморекламу 

обраної професії, переконати інших у своїй унікальності як майбутнього 

фахівця у галузі образотворчого мистецтва.  

Метою тренінгового заняття «Я крокую до майстерності» (додаток 

М.2) було сформувати в майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

впевненість у правильному виборі професії, вчити діяти та спілкуватися, 

стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень, активізувати 

творчий потенціал кожного студента. Завданням заняття було допомогти 

майбутньому педагогу знайти вихід із будь-якої ситуації, яка може скластися у 

процесі виховної діяльності в школі, створити й підсилити імідж успішного 

спеціаліста; розвивати вміння короткої самопрезентації; сприяти формуванню 

позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної 

людини. 

У ході проведення тренінгу студентам було запропоновано і проведено 

ряд цікавих і змістовних вправ, серед яких: «Поділись з сусідом», «Яким я буду 
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через 5 років», «Рука дружби», «Конверт проблем», «Числа, які правлять 

світом». 

Детального розгляду заслуговує вправа «Портрет ідеального вчителя 

образотворчого мистецтва», яка передбачає роботу в групах. Першій групі 

дається завдання створити портрет невдалого та неуспішного вчителя, 

вказавши на його помилки і причини такого становища. Друга група описує 

успішного вчителя і створює його портрет з перевагами, завдяки яким він став 

успішним. Третій групі потрібно від імені Міністерства освіти і науки України 

запропонувати щось нове щодо структури, змісту освіти, методів і прийомів 

навчання, поглядів на урок, ролі вчителя у процесі набуття учнями знань. 

Аналіз педагогічних ситуацій (додаток Н) сприяв формуванню 

практичних умінь діяти в ситуації, що склалася, давати їй професійну оцінку й 

знаходити ефективні шляхи вирішення. 

Важливим аспектом готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури школярів є вироблення 

позитивного ставлення до виховної роботи та емоційної стійкості (здатність 

зберігати оптимальні показники діяльності під час впливу різноманітних 

факторів у процесі виховної роботи з учнями), яка багато в чому залежить від 

самооцінки особистості. 

Вважаємо, що особливе значення емоційність особистості має для 

професій, які потребують високої емоційності та одночасно емоційної 

стабільності, зокрема професія вчителя образотворчого мистецтва.  Адже саме 

вчитель мистецьких дисциплін повинен уміти емоційно виразно розповісти 

учням про мистецький твір чи явище, створювати позитивну емоційну 

атмосферу як на уроках, так і в позаурочній діяльності, створювати тим 

емоційний вплив на свідомість і почуття своїх вихованців. І чим більший 

ступінь цього впливу, тим швидше учні зможуть навчитися бачити й розуміти 

мистецтво, відчувати естетичну насолоду від творів мистецтва і власної 

естетичної діяльності. 
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Для виявлення рівня емоційної стабільності студентів на семінарському 

занятті з «Психології» було проведено тест Айзенка на визначення емоційної 

стійкості, який містив 23 судження. За кожну позитивну відповідь студенти 

отримували по 1 балу. Для особи, яка набрала 12 і більше балів, характерна 

низька емоційна стабільність. Менше 12 балів свідчать про те, що емоційна 

стабільність людини сформована на достатньому рівні. 

З метою досягнення гармонії в емоційному стані майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва було проведено цикл аутотренінгових вправ 

(«Емоції та творчість», «Емоційний діалог», «Діалог з мистецтвом», 

«Емоційний інтелект»), спрямованих на формування навичок емоційного 

контролю та рівноваги, а в результаті – формування емоційного інтелекту. 

Такий вид роботи сприяв відпрацюванню майбутніми учителями 

образотворчого мистецтва навичок самозаспокоєння, збалансуванню 

емоційного фону у безпосередній творчій педагогічній  діяльності. 

У процесі вивчення освітньої дисципліни «Психологічні аспекти 

формування художньої культури учнів на заняттях ОДПМ» на практичному  

занятті зі студентами проведено ряд вправ, які сприяли виробленню 

емоційності та з’ясуванню рівня емоційної стабільності (додаток П) .  

У ході практичного заняття майбутні вчителі виконували також вправи на 

формування вміння знімати м’язове напруження, контроль і регуляцію 

дихання; моделювали ситуації педагогічної розповіді (розробка програми 

психологічного налаштовування на наступну діяльність). Ефективне, на наш 

погляд, є застосування вправ на розвиток умінь психофізичної саморегуляції, 

налаштовування на наступну діяльність.  

Вправа «Дія в передбачуваних обставинах». Одним з  важливих елементів 

психологічного налаштовування вчителя є використання магічного «якби». 

Використовуючи засіб «якби», студенти мали продемонструвати один із 

варіантів вітання з учнями: ви вперше увійшли в цей клас; ви – класний 

керівник у цьому класі впродовж тривалого часу; ви засмучені вчинком учнів, 
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до яких прийшли; ви пишаєтесь успіхами учнів у навчанні; ви маєте 

повідомити неприємну новину; ви маєте повідомити приємну новину. 

Моделювання педагогічної ситуації – розповідь учителя. Під час 

підготовки до цього етапу навчальної взаємодії студентам потрібно було 

розробити варіант власної програми психологічного налаштовування на 

наступну педагогічну діяльність, спроектувавши педагогічну розповідь учителя 

за запропонованим алгоритмом. 

Свою ефективність у підготовці студентів до виховання естетичної 

культури учнів підтвердили дискусії та диспути. Під час дискусії студенти 

активно обмінювалися поглядами з тієї чи іншої проблеми, вчилися 

відстоювати свою думку, і водночас поважати думку опонентів. Зокрема 

диспут «Учитель образотворчого мистецтва – професія чи покликання» 

(навчальна дисципліна «Педагогіка мистецтва») сприяв розвитку аналітичного 

мислення студентів, надав можливість кожному учаснику дискусії висловитися, 

продемонструвати ораторські вміння, сприяв ідентифікації майбутнього 

вчителя в системі педагогічної сфери; усвідомленню значущості учителя 

мистецького профілю у вихованні сучасної молоді, виробленню позитивних 

установок на майбутню виховну роботу та виховання естетичної культури 

учнів в тому числі. Були проведені також дискусії про переваги, складність, 

багатоаспектність естетичної виховної діяльності. 

Дієвим засобом у досягненні поставленої мети на даному етапі був 

перегляд і обговорення відео сюжетів, в яких висвітлено проблеми мистецького 

напрямку, естетичного виховання сучасної учнівської молоді, зокрема на тему: 

«Красиве і потворне у мистецтві». 

Оскільки підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів відбувається через усвідомлення ними 

цілей і важливості такої діяльності, то ефективним, на наш погляд, стало 

перебування в умовах естетичного середовища школи та спостереження за 

практичною виховною діяльністю вчителів образотворчого мистецтва, які 
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активно працюють над естетичним вихованням школярів як на уроках, так і під 

час проведення виховних заходів естетичного спрямування в позаурочний час.  

Для цього було організовано пасивну практику в закладах загальної 

середньої освти. У такий спосіб студенти мали змогу наочно переконатися в 

актуальності означеної діяльності та почерпнути для себе важливу інформацію 

для майбутньої діяльності. Детальний аналіз виховних заходів, проведених 

учителями-предметниками, сприяв набуттю студентами необхідних 

методичних знань, виробленню вмінь, які необхідні для подальшого 

самостійного проведення заходів, різних за формою та тематикою.  

З метою акцентування уваги студентів на соціальній значимості виховної 

діяльності педагога організовувалися бесіди, засідання, методичні об’єднання, 

круглі столи з практикуючими вчителями, в ході яких дискутували з таких 

питань: функції вчителя-вихователя в демократичному суспільстві України; 

принципи, зміст, методи і прийоми виховної роботи вчителя в сучасній школі; 

вимоги до вчителя-вихователя в сучасному закладі загальної середньої освіти. 

Прес-конференція за участю вчителів образотворчого мистецтва на 

тему «Виховання естетичної культури учнів – запорука успішної гармонійно-

розвиненої особистості учня» дала можливість студентам шляхом запитань-

відповідей обговорити проблеми й перспективи естетичного виховання в 

умовах сучасного закладу освіти. 

Також впродовж всього етапу студенти були залучені до організації, 

проведення та безпосередньої участі у позааудиторних заходах естетичного 

спрямування на факультетах: (тематичний вечір до Дня художника та 

працівника освіти; благодійні ярмарки із продажу власноруч виготовлених 

декоративних виробів, сувенірів; конкурс на кращу осінню композицію; 

виставка пленерних робіт «Золота осінь; майстер-клас із виготовлення 

екоіграшок і новорічних ялинкових прикрас для вихованців шкіл-інтернатів; 

тематичне оформлення аудиторій; проведення конкурсу «Дружній шарж» з 

нагоди Дня сміху; організація та монтаж виставки академічних робіт студентів; 

заходи до  Дня вишиванки, серед яких – показ колекцій одягу студентів 
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спеціалізації «Художня вишивка, моделювання та конструювання одягу»); 

участь у творчих конкурсах молодих митців регіонального та всеукраїнського 

рівнів, які сприяли набуттю початкового досвіду організації виховної роботи. 

На другому етапі (ціннісно-продуктивному) з метою набуття майбутніми 

учителями образотворчого мистецтва фахових компетентностей з виховання 

естетичної культури учнів, умінь застосування інноваційних педагогічних 

технологій, актуалізації ціннісного ставлення до виховання естетичної культури 

учнів до окремих семінарсько-практичних занять професійно-орієнтованих 

дисциплін було розроблено творчі вправи, проблемно-пошукові завдання, 

ситуації, моделювання виховних заходів, що забезпечувало усвідомлення ролі 

естетичної культури у формуванні особистості, розкриття особливостей 

методики організації виховної роботи у контексті проблеми в подальшій 

практичній діяльності. Реалізації окреслених умов на цьому етапі сприяла і 

участь студентів у художньо-мистецькому гуртку «Art-studio» та педагогічному 

клубі «Естет». Для підвищення рівня готовності студентів використовувалися 

навчальні, методичні посібники, мультимедійні та відеоматеріали, періодичні 

видання тощо. 

Завданням другого етапу було: засвоєння майбутніми учителями системи 

знань про сутність, зміст, особливості виховання естетичної культури учнів; 

формування фахових компетентностей; оволодіння практичними вміннями і 

навичками, необхідними для організації виховання естетичної культури учнів; 

застосування інноваційних форм, методів і педагогічних технологій у 

підготовці студентів; підвищення рівня естетичної ерудиції, естетичної 

культури як важливої умови для здійснення естетичного виховання учнівської 

молоді. 

Аналіз змісту підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва у 

закладах вищої освіти (проаналізованого у другому розділі)  показав, що ряд 

освітніх дисциплін мають потенційні можливості для підготовки студентів до 

виховання естетичної культури учнів, проте вони не завжди використовуються 

у процесі навчання. Тому виникла необхідність підсилення змісту певних 
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дисциплін окремими питаннями, вправами, завданнями, які сприятимуть 

ефективній підготовці  студентів до окресленої діяльності 

Зокрема, реалізація педагогічних умов на даному етапі відбувалася під 

час вивчення таких освітніх дисциплін: «Мистецтво в культурі сучасності», 

«Історія української і зарубіжної культури», «Основи педагогічної 

майстерності», «Методика викладання образотворчого мистецтва», «Методика 

викладання спецдисциплін», «Сучасні освітні технології в методиці викладання 

ОДПМ», а також у процесі позааудиторної роботи студентів. Зміст окремих тем 

семінарських, практичних (в деяких випадках і лекційних) занять було 

доповнено інформацією, необхідною для засвоєння знань, формування вмінь 

інавичок в організації виховання естетичної культури учнів. З викладачами 

проведено партнерські бесіди, щодо важливості розкриття на їхніх заняттях 

окремих аспектів означеної проблеми. Було запропоновано застосовувати 

інтегрування різних форм організації освітньо-виховної діяльності студентів і 

здійснення міжпредметних зв’язків у процесі підготовки. 

Здобуті на цьому етапі знання забезпечують також усвідомлення 

майбутніми педагогами значення педагогічної інтеґрації, її внутрішніх відносин 

і зв’язків, конкретних шляхів її виявлення в закладі загальної середньої освіти. 

Відсутність сформованої системи знань не дозволяє ні відтворювати способи 

інтеграції, ні творчо застосовувати інтеґровані форми організації освітньо-

виховного процесу в роботі зі школярами в умовах загальноосвітнього закладу. 

 Формуванню науково-теоретичної готовності студентів до виховання 

естетичної культури школярів, на нашу думку, має підпорядковуватись 

упровадження в освітню практику інтеґрованого змісту підготовки майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва, а також використання інтеґрованих форм 

(міжпредметних комплексних семінарів, інтеґрованих днів і факультативних 

занять) навчання. Усе це спонукає студента до рефлексії (самоспостереження й 

самовдосконалення), оволодіння різноманітними професійними вміннями і 

навичками, а отже, сприяє формуванню практичної готовності майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури школярів. 
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Тому з метою реалізації педагогічних умов у процесі підготовки 

застосовувалися інноваційні педагогічні технології, що базуються на активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. Це призведе до швидшого й більш 

ефективного формування досліджуваної готовності. 

У контексті вивчення дисципліни «Мистецтво в культурі сучасності» та  

«Методика викладання образотворчого мистецтва» проведено брифінг: 

«Художньо-естетична компетентність сучасного вчителя образотворчого 

мистецтва – основа формування його естетичної культури», в ході якого 

проаналізовано й обговорено такі питання:  «Естетична культура в системі 

професійно-педагогічної діяльності вчителя образотворчого мистецтва», 

«Естетична культура та світоглядні орієнтації вчителя образотворчого 

мистецтва», «Естетичний смак та естетичне мислення учителя образотворчого 

мистецтва», «Еестетичні знання вчителя образотворчого мистецтва та його 

здатність до виховання естетичної культури учнів». 

Під час заняття у процесі розповіді надали студентам інформаційний 

матеріал  про структуру естетичної культури сучасного вчителя образотворчого 

мистецтва, аналізували розбіжності між естетичним світоглядом вчителя та 

його естетичною культурою, деталізували кожний компонент структури 

естетичної культури педагога-художника. Для самостійної роботи студентам 

було запропоновано проаналізувати кожен з компонентів естетичної 

культури відповідно до наукових підходів сучасних і зарубіжних науковців у 

вигляді таблиці. 

З метою налагодження суб’єкт-суб’єктних стосунків зі студентами було 

організовано консультативні пункти, які вимагали створення сприятливої 

довірливої атмосфери та розв’язанню освітньо-виховних завдань підготовки. 

Консультування було проведено за такими питаннями: «Яким ти бачиш себе в 

майбутній професійній діяльності?», «Чи готовий ти до виховної роботи з 

дітьми?», «Формуємо власну естетичну культуру», «Як реагувати на запитання 

учнів, на які ти не знаєш відповідь?», «Що робити, коли ти не впорався із 

поставленими завданнями  проведеного уроку чи виховного заходу?». 



173 

 

Для самостійної роботи студентів було обрано актуальну тему «Роль 

міжпредметної інтеґрації у вихованні естетичної культури школяра». 

Доповіді студентів на семінарсько-практичних заняттях продемонстрували їх 

власне бачення проблематики, сфокусували увагу на необхідності інтеґрації 

різних видів мистецтва для ефективного виконання завдань естетичного 

виховання, в результаті якого і формується естетична культура дітей. 

У межах вивчення навчальної дисципліни «Основи педагогічної 

майстерності» на практичних заняттях студентам було запропоновано 

розробити професіограму сучасного вчителя образотворчого мистецтва з 

урахуванням набутих знань. Якщо традиційна професіограма вчителя 

образотворчого мистецтва містила окремо творчі вміння та педагогічні вміння, 

то ми сподівались, що за результатами проведеної роботи до переліку 

необхідних професійних умінь майбутні учителі образотворчого мистецтва 

додадуть і творчі педагогічні та естетичні вміння, як здатність педагога 

реалізовувати весь потенціал естетичної діяльності на уроці та в позаурочний 

час. 

Зміст окремих тем практичних занять освітніх дисциплін «Методика 

викладання образотворчого мистецтва», «Методика викладання 

спецдисциплін» «Методика викладання ДПМ та дизайну» було збагачено 

інформативним матеріалом щодо специфіки розвитку професійних умінь 

учителя образотворчого мистецтва, необхідних для планування та здійснення 

виховання естетичної культури школярів. Викладачі разом зі студентами 

намагалися розглянути й усвідомити необхідність формування спеціальних 

компетентностей, які допоможуть надалі майбутнім педагогам у виконанні 

поставлених педагогічних завдань, зокрема у підборі методів, форм і засобів 

виховання естетичної культури дітей. 

Для індивідуальної роботи майбутнім учителям пропонували підготувати 

та презенувати рефлексивні есе «Влив образотворчого мистецтва на 

естетичний розвиток дитини», захист яких відбувався у контексті практичних 

занять означених дисциплін у формі, яку самостійно обрав кожен студент 
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відповідно до своїх творчих та особистісних можливостей, тим самим 

реалізувавши цим принцип внутрішньої свободи особистості. 

Цікавою та не менш ефективною формою роботи на даному етапі було 

проведення брифінгу «Як допомогти сучасним дітям стати гармонійними 

естетично розвиненими особистостями». Брифінг – заняття, на якому 

представляються цікаві факти стосовно даної теми, які потім складають основу 

для подальшого обміну запитаннями і відповідями. Проведення брифінгу має 

свої особливості: стислість викладу теми передбачає наявність продуманого 

тексту і вміння швидко та чітко реагувати та відповідати на будь-які запитання; 

триває не більше 30 хвилин.  

Також у творчій та емоційній атмосфері проходив педагогічний диспут 

«Естетика та простір самовираження митця», який сприяв розширенню 

естетичного світогляду студентів, формуванню естетичного світогляду, 

свідомості, які безпосередньо впливатимуть на виховання їх естетичної 

культури. З метою визначення переваг інноваційного підходу до виховання 

естетичної культури учнів було проведено диспут «Переваги використання 

інноваційного підходу в естетичному вихованні школярів», у ході якого 

переглядали й обговорювали відеоролики, в яких аналізуються проблеми  

виховання сучасної молоді. 

Формування у студентів первинних практичних умінь аналізу виховних 

ситуацій, планування й проведення різних виховних заходів для певної вікової 

категорії є важливим завданням даного етапу реалізації педагогічних умов. 

Учитель завжди діє в конкретних ситуаціях, тому важливо ще в період 

навчання бачити ситуацію, аналізувати її, виділяти провідні ідеї, які складають 

основу пошуку її розв’язання, розробляти конструктивні схеми й варіанти 

практичних рішень. Тому ми використовували моделювання фрагментів 

виховних заходів (пропонували виконання таких завдань, які передбачають 

розв’язання проблеми професійної спрямованості) на практичних заняттях із 

предметів «Методика викладання спецдисциплін», «Методика викладання 

образотворчого мистецтва», «Основи педагогічної майстерності». 
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Доречним у цьому контексті було проведення рольової гри «Моделювання 

виховної години на тему: «Виховуємо естетичний смак», метою якої є 

підвищення готовності студентів до проведення виховної роботи зі школярами. 

Завдання: інсценізувати підготовку виховної години (визначення й 

обґрунтування теми; виокремлення основних питань, які бажано висвітлити; 

принципи добору матеріалу; визначення активних методів залучення школярів 

до участі в бесіді, спонукання їх до висловлювання власних думок, вияву 

оцінних суджень). Після застосування такого роду завдань у майбутніх 

учителів  значно підвищується професійний інтерес, актуалізуються наявні 

знання, закріплюються навички педагогічного аналізу й узагальнення, 

розвиваються педагогічні здібності. Тобто моделювання фрагментів виховних 

заходів, залучення студентів у ситуації професійної спрямованості дають змогу 

сформувати основу рольової поведінки майбутнього вчителя-вихователя. 

Також з майбутніми вчителями систематично проводилися тематичні 

бесіди про впровадження інноваційних педагогічних технологій у виховний 

процес закладу загальної середньої освіти, зокрема про доцільне застосування 

тих чи інших форм, методів і засобів виховання естетичної культури учнів; 

круглі столи «Інноваційні педагогічні технології у здійсненні естетичного 

виховання учнів», «Від краси до добра». Було організовано також обговорення 

таких проблемних питань: «Сучасні підходи до здійснення процесу виховання 

естетичної культури школярів», «Теоретико-методологічні аспекти виховної 

роботи вчителя з виховання естетичної культури учнів у сучасній школі». 

Акцентуємо, що у процесі реалізації педагогічних умов на всіх етапах 

було застосовано інноваційні методи навчання й виховання, оскільки вимоги 

сьогодення диктують оновлення змісту, форм і методів здійснення підготовки 

висококваліфікованих учителів. Різнопланові аспекти проблеми використання 

інноваційних технологій в освіті знаходимо в напрацюваннях І. Беха, 

Л. Даниленка, І. Дичківської, М. Кларіна, О. Пєхоти, А. Прігожина, 

А. Хуторського та ін. 
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Зауважимо, що в останні роки в педагогіці науковцями широко 

використовується термін «інноваційні педагогічні технології», яка, за 

твердженням І. Дичківської (2004), позначає «цілеспрямоване впровадження в 

практику оригінальних, новаторських способів, що охоплюють ціннісний 

освітньо-виховний процес від визначення його мети до очікуваних результатів» 

(с. 338).  До інноваційних освітніх технологій Л. Даниленко (2001) відносить 

набір операцій педагога, в результаті яких у суб’єктів освітнього процесу 

суттєво зростає мотивація до навчання.  

Педагогічна технологія, на думку Г. Селевко (2005) – це науково 

обґрунтований за допомогою діагнозу та прогнозування варіант дидактичної 

системи заходів, яка впливає на оптимальне проектування та конструювання 

навчального процесу і гарантує досягнення запланованих результатів навчання, 

виражених діями студентів (с. 146). 

При побудові педагогічного процесу зі студентами доцільне 

ознайомлення  студентів з алгоритмами естетико-виховної роботи з виховання 

естетичної культури учнів, проте перед цим варто залучати самих студентів до 

естетико-культурної діяльності. Підтримуємо думку Н. Миропольської (2002), 

яка стверджує, що у роботі зі студентами можна практикувати моделювання 

виховних ситуацій із використанням інтерактивних технологій навчання 

(«мікрофон», «коло ідей», «незакінчене речення», «аналіз ситуацій», «мозковий 

штурм» та ін.) як «інструмент освоєння нового досвіду». 

Тому за доцільне, вважаємо застосування у процесу реалізації 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів таких інноваційних методів: 

інтервізія, «мозковий штурм (брейн-стормінг), «асоціативний кущ», «прес-

метод», «мікрофон», метод «вільних асоціацій», мікровикладання, кейс-метод, 

«коло ідей», «акваріум», «займи позицію», «ажурна плитка», дидактичні ігри 

тощо. 

У реалізації зазначених педагогічних умов ми застосовували зокрема й 

навчально-педагогічну гру, яка трактується вченими як практична групова 

вправа з вироблення оптимальних рішень, застосування методів і прийомів в 
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умовах, що відтворюють реальну обстановку чи психолого-педагогічну 

ситуацію. Серед навчально-педагогічних ігор, які найчастіше застосовуються в 

освітньому процесі, виділяємо ділову, рольову, дидактичну гру, ігрове 

проектування. Дидактична гра – це активна навчальна діяльність з імітаційного 

моделювання систем, явищ, процесів, які вивчаються; творча форма навчання, 

виховання і розвитку студентів. Рольова гра – імітаційна форма активного 

навчання, головна мета якої полягає у розвитку аналітичних здібностей, 

прищеплення вмінь приймати виважені рішення. Ділова гра являє собою у 

певній мірі імітацію професійно-педагогічної діяльності, пов’язаної з 

управлінням освітньо-виховним процесом. Цей вид навчально-педагогічної гри 

використовують для формування практичних умінь, розвитку творчого 

мислення, стимулювання мотиваційної сфери студентів до навчання та 

активізації процесу оволодіння педагогічною професією (Щербань, 2004). 

Ділова гра «Моделювання ідеального образу вчителя образотворчого 

мистецтва». Під моделюванням ідеального вчителя у процесі ділової гри 

розуміється конструювання колективної думки групи студентів і створення 

композиції професійних якостей учителів образотворчого мистецтва, 

актуальних на сучасному етапі розвитку суспільства. Ділова гра «Я роблю 

так…» дала змогу розкрити рівень розвитку комплексу професійних якостей 

учителя. Метою гри є демонстрація вчителем протягом 20 хвилин ефективних 

методів, прийомів організації творчої навчальної діяльності та професійної 

взаємодії з аудиторією.  

Метод інтервізії. Зазвичай інтервізію (англ. – intervision) розглядають як 

«інтерколегіальний» або «міжколегіальний» метод роботи у групі рівних за 

досвідом і статусом спеціалістів, що здійснюється під керівництвом ведучого 

інтервізії. Інтервізію можна визначити як взаємну консультацію або обмін 

досвідом між колегами (Траутманн, 2010). Шляхом інтервізії майбутні учителі 

взаємно навчалися, ділилися досвідом, набутим під час спостережнь виховних 

заходів в школі, обмінювалися думками з приводу застосування тих чи інших 
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методів, форм і засобів виховання, дискутували з приводу проблем, з якими 

найчастіше стикаються вчителі-вихователі. 

Психолого-педагогічний брейнстормінг – це нестандартна форма 

методичної роботи, яка дає можливість виявити загальну ерудицію студентів, 

являє собою різновид дискусії, це змагання різних методичних ідей реалізації 

однієї і тієї самої проблеми. Даний вид роботи зі студентами сприяє залученню 

їх до спільної групової творчої роботи з підвищення теоретичного та 

практичного рівнів педагогічної майстерності, дає можливість поєднувати 

індивідуальні та групові форми роботи зі студентами, активізує їх  творчі сили. 

На практичному заняття з «Основ педагогічної майстерності» учасники 

брейнстормінгу об’єднуються в три команди, визначають капітанів. Ведучий 

оголошує порядок і правила гри, відповіді команд оцінює методичне журі, яке 

враховує: правильність, точність, оригінальність, швидкість, активність. 

I раунд. Психологічний портрет сучасного учителя образотворчого 

мистецтва. Завдання: створити модель психологічного портрета сучасного 

учителя образотворчого мистецтва, визначивши риси: інтелектуальні, моральні, 

вольові. II раунд. Рольова гра «Стилі керування». Завдання: 1. Кожна команда 

дає характеристику одному зі стилів керування. 2. Кожна команда розігрує 

запропоновану ситуацію відповідно до обраного стилю керування. ІІІ раунд – 

вправа «Банк естетичних цінностей». Завдання: команди по черзі називають 

естетичні цінності та відправляють їх у «банк» на збереження. IV раунд – 

«Учитель – «фізіономіст». Завдання: уважно роздивитися малюнки, на яких 

зображено емоції, та розшифрувати їх. Оцінювання: за кількістю правильних 

відповідей. 

З метою реалізації другої та третьої педагогічної умов використовувалася 

система методів і прийомів, що стимулюють формування знань про існуючий 

регіональний та всеукраїнський досвід естетичної виховної діяльності, 

розуміння студентами себе й іншого, оцінювання й самооцінювання, 

опрацювання психолого-педагогічної літератури та періодичних видань з 

метою створення власної навчально-методичної скарбнички «Портфоліо 
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педагогічних виховних технологій у виховній естетико-культурній діяльності зі 

школярами». Суть «портфоліо» полягала в тому, що за наслідками відвідування 

лекцій у папку навчальних досягнень студенти кладуть конспекти лекцій і 

першоджерел, перелік індивідуально поставлених до викладача запитань на 

підсумковому етапі лекції, додаткові інформаційно-пошукові матеріали 

відповідно до кожної теми лекції.  

На даному етапі підготовки, у контексті практичних занять з «Методики 

викладання спецдисциплін», метою проведення тренінгового заняття 

«Учитель – вічний учень» (додаток М.3) було активізувати творчий потенціал 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва;  удосконалити знання, уміння і 

навички організації різних видів педагогічної діяльності; стимулювати бажання 

студентів підвищувати свій фаховий рівень.  

Першою вправою тренінгу була – мозковий штурм «Ідеальний учитель 

образотворчого мистецтва: який він?» (робота в групах). Кожній групі 

студентів пропонується назвати риси, властивості та характерні ознаки 

ідеального вчителя образотворчого мистецтва у відповідних аспектах (як 

фахівця, працівника, людини). Свої думки учасники тренінгу записують на 

запропонованих аркушах А1. Результати роботи обговорюються спільно, 

учасники інших груп можуть робити доповнення. Спільно визначаються 

основні характеристики ідеального педагога, вони записуються на картках у 

вигляді краплинок дощу і закріплюються біля дерева пізнання. Учасникам 

тренінгу пропонується також розглянути наукову узагальнену модель 

ідеального педагога. 

Дискусійна карусель «Учитель: хто він?». Викладач озвучує певну думку, 

а студенти пояснюють, чи погоджуються вони з почутим і чому; відповіді 

аргументуються або спростовуються, висловлюється своє сприйняття даної 

інформації. Отже, учитель: хто він?  Учитель – завжди лікар… Учитель – 

художник…Учитель – актор…  Учитель – скульптор…  Учитель – великий 

психолог…  Учитель – талановитий режисер…  Учитель – щодня суддя…  

Учитель – ілюзіоніст…  Учитель – творець…  Учитель – поет і прозаїк тощо.  
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Вправа «Методичні пазли» (робота в групах). Кожній групі студентів 

пропонується скласти «методичні пазли» (текстовий зміст пазлів тематичний – 

педагогічні поняття, вислови видатних педагогів про виховання, народна 

мудрість, поради вихователям тощо). Вправа «Рука допомоги». Майбутнім 

педагогам роздають картки у вигляді «руки допомоги», на яких пропонують 

записати прізвища та імена тих студентів, до яких вони найчастіше звертаються 

за професійною допомогою. Результати вправи озвучуються. Картки з іменами, 

які повторюються кілька разів (більше 3-5), закріплюються навколо «дерева 

пізнання». Викладач акцентує увагу на тому, що у складних ситуаціях кожному 

члену колективу не варто замикатися у собі, залишатися сам на сам з 

проблемою, що у колективі є люди, котрі завжди радо прийдуть на допомогу, 

нададуть консультацію, мудру пораду, підтримають. 

Тренінгове заняття «Професійна компетентність – запорука успішної 

професійної діяльності» (додаток М.4) спрямоване на розширення знань 

студентів про зміст поняття «професійна компетентність; визначення ключових 

складових професійної компетентності педагога; допомогу в організації 

професійного самовдосконалення та самоосвіти; розкриття шляхів 

самореалізації особистості вчителя образотворчого мистецтва. Початок заняття 

проходив у вигляді інформаційних повідомлень «Особливості професійної 

спрямованості особистості педагога» та «Професійна компетентність учителя».  

Цікавою для студентів була вправа «Чарівний глечик», у ході якої 

учасники отримують аркуші паперу у вигляді краплинок, записують на них 

основні характеристики компетентного педагога та наповнюють ними 

«чарівний глечик». Після «наповнення» викладач зачитує відповіді й аналізує їх 

разом зі студентами. Вправа «Оплески». Усі студенти стають у коло, викладач 

дає команду: «Нехай вийдуть на середину ті, хто...» ( по черзі зачитує 

твердження 1-10, зміст тверджень повинен відповідати позитивним якостям та 

ознакам педагога). При виході окремих учасників усі присутні їм аплодують. 1. 

..хто передплачує фахові педагогічні чи мистецтвознавчі видання. 2. ..хто 

любить читати науково-педагогічну та мистецтвознавчу літературу. 3. ...хто 
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легко встановлює контакт з учнями. 4. ..кому приносить задоволення виховна 

робота з дітьми.  5. ..у кого не буває конфліктів з адміністрацією навчального 

закладу. 6…хто постійно бере участь у художніх виставках.7…бере активну 

участь у творчому житті факультету (інституту, кафедри). 8. ..хто має атестацію 

майстра народної творчості. 9. ..хто володіє навиками роботи на ПК. 10...кому 

подобається обрана професія вчителя образотворчого мистецтва. Викладач 

підводить підсумок, акцентуючи увагу на тому, що кожен з членів колективу 

має риси та властивості, які є показниками професійної компетентності, і, 

безперечно, кожен студент заслуговує на оплески, особливо ті, хто любить 

свою майбутню професію і дітей. 

Нестандартною та наочною була вправа «Крок до успіху». Викладач 

роздає учасникам картки у вигляді ступні та пропонує записати ті риси, ознаки, 

якості, характеристики, яких, на їхню думку, їм не вистачає і яких вони 

прагнуть набути аби стати більш успішними у роботі з учнями. Далі простилає 

вишитий рушник, на якому всі студенти спільно викладають «доріжку 

професійної майстерності», кожен роблячи свій «крок до успіху» (вправа 

коментується кожним учасником заняття). 

З метою розвитку вмінь самоаналізу та самопізнання студентам було 

запропоновано вести щоденник самопізнання (досягнень), у якому вони 

фіксували результати психодіагностичних методик, осмислювали методи й 

прийоми, які застосовувалися під час проведення тренінгових занять, 

аналізували сильні та слабкі сторони своєї роботи, робили власні узагальнення 

та висновки щодо вироблення в себе зазначених якостей. 

Також свою дієвіть підтвердило проведення тренінгу розвитку творчих 

здібностей (додаток М.5), метою якого було формувати в майбутніх педагогів 

уявлення про креативність, її роль у житті людини, шляхи формування і 

розвитку; допомогти кожному учаснику тренінгу усвідомити креативність у 

собі та необхідність її розвитку. 

Вправа 1 спрямована на усвідомлення кожним учасником групи свого 

досвіду життя у сучасному мінливому світі. Студентам необхідно розділити на 
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дві групи  риси характеру і особливості поведінки людини (любов до людей, 

оптимізм, прийняття себе і світу у всіх його проявах,  невпевненість у собі, 

вміння оцінити проблему очима інших, упередженість та ін.): а) риси 

характеру, які допомагають жити у сучасному мінливому світі; б) риси 

характеру, які ускладнюють наше життя у сучасному світі. Вправа 2 – на 

усвідомлення проявів креативності. Учасникам необхідно назвати риси 

характеру, особливості поведінки, які притаманні креативній людині. Вправа 3 - 

на усвідомлення бар’єрів креативності. Завдання: назвати нестандартний 

спосіб використання певного предмета (кулькова ручка, чашка, указка, газета, 

ложка, книжка). 

Вправа 4 «Мікрофон». Викладач висловлює думку, а студенти 

намагаються її обґрунтувати, використовуючи метод «Мікрофон». Орієнтовна 

тематика: «Діяльність творчого учителя – це власна ініціатива чи дія за 

наказом? Як ви вважаєте?», «Педагог-творець-ерудит, він бачить не лише 

сьогоднішній, а й завтрашній день. Так це чи ні?», «Я стверджую, що 

показником результативності педагога є заняття. Як ви вважаєте?», «Відкрите 

заняття – це творчість чи вистава?» тощо. Вправа 4 – на розвиток 

асоціативного мислення, гнучкості й швидкості думки. Завдання: почувши 

іменник, учасники називає слово-асоціацію, яке виникло відразу. Кожен 

студент називає своє слово-асоціацію (враховується швидкість і оригінальність 

мислення). Вправа 5 спрямована на розвиток уяви, а також здатності бачити 

різні сторони однієї проблеми. Завдання: назвати плюси і мінуси неймовірної,  

фантастичної ситуації (Усі люди на Землі вдень сплять, а вночі працюють. 

Навчальний рік розпочинається 1 березня і закінчується 1 грудня. Канікули – з 

1 грудня по 1 березня. Усі люди на Землі говорять однією мовою тощо). Вправа 

6. Мозковий штурм «Урок» (робота  в  групах).  

Самостійна робота студентів. В умовах сучасності особливого 

значення набуває актуалізація художньо-творчого й педагогічного осмислення 

навчального досвіду майбутніх учителів образотворчого мистецтва. У процесі 

самостійної роботи студентів особливого значення набуває активізація 
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критично-оцінного ставлення студентів до засвоєння навчального матеріалу. 

Тому практичні завдання в контексті самостійної роботи передбачали 

безпосереднє застосування отриманих знань, набутих умінь і способів 

продуктивної діяльності. Майбутнім учителям пропонували такі завдання: 

розробити опорні блок-схеми до опрацьованого теоретичного матеріалу; знайти 

відео з проблеми дослідження; знайти цікавий інформаційний матеріал; 

підготувати презентацію із запропонованої теми; скласти структурно-логічну 

схему до однієї з тем заняття; проаналізувати періодичні видання із 

зазначенням відповідних наукових статей та ін.  

Поглибленню теоретичних знань, формуванню практичних умінь 

майбутніх учителів-вихователів сприяла позааудиторна робота в умовах 

закладу вищої освіти. Головною метою позааудиторної виховної роботи 

студентів в умовах професійної підготовки є сприяння професійному 

зростанню майбутніх учителів образотворчого мистецтва, а серед завдань, які 

ставляться перед студентами: розкрити грані педагогічної професії, виховної 

роботи, поглибити й посилити інтерес до неї; розвивати педагогічні здібності й 

нахили; формувати прагнення до самоосвіти й постійного самовдосконалення. 

У межах експериментальної роботи в рамках позааудиторної роботи 

студентів було організовано роботу постійно діючого педагогічного клубу 

«Естет», який діяв у формі естетико-педагогічної майстерні та передбачав 

поглиблення теоретичних знань, розвитку педагогічних і творчих здібностей, 

набуття майбутніми учителями практичних умінь і навичок, необхідних для 

творчого проектування, підготовки та здійснення складного процесу виховання 

естетичної культури учнів. 

  У межах роботи майстерні розроблено три навчальні модулі: І -

«Моделювання іміджу сучасного вчителя образотворчого мистецтва крізь 

призму естетичного», ІІ - «Методологічні засади формування естетичної 

культури учнів закладу загальної середньої освіти», ІІІ - «Практичні 

рекомендації щодо проведення виховних заходів естетичного спрямування». 
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Основними завданнями практичних занять творчих естетико-

педагогічних майстерень були: розкриття можливостей образотворчого 

мистецтва у формуванні естетичної культури учня; усвідомлення студентами 

співвідношення природи і мистецтва у формуванні естетичної культури учнів; 

залучення майбутніх учителів до різних видів естетико-педагогічної та 

художньо-естетичної діяльності з метою розвитку у них естетичних творчих 

здібностей; формування у студентів компонентів естетичної культури 

(естетичної свідомості, почуттів, смаків); сприяння саморефлексії власної 

естетико-педагогічної та художньо-естетичної діяльності; надання 

можливостей студентам набувати власний естетичний досвід і формувати в них 

художньо-аналітичні, організаційні, проективні, комунікативні, естетичні 

вміння.  

У результаті підготовки студентам було поставлено завдання: 

спроектувати роботу власного учнівського гуртка естетичного напрямку 

(розробити план, обґрунтувати зміст, підібрати цікаві нестандартні завдання 

для розвитку творчих здібностей учнів та ін. ). Захист таких проектів відбувався 

шляхом звітної підсумкової конференції з використанням мультимедіа та інших 

ТЗН. 

Також на даному етапі підготовки до виховання естетичної культури 

учнів студенти мали змогу відвідувати гурток «Art-studio», головна мета якого 

полягала у розширенні естетичного світогляду майбутніх учителів, освоєння 

новітніх художніх технік, набуття навичок естетичної діяльності та формування 

їх естетичної культури в цілому. Студенти працювали за планом, який 

обговорювався разом із ними, що сприяло підвищенню мотивацій до 

відвідування гуртка, інтересу до майбутньої діяльності відповідно до їх творчих 

здібностей і нахилів. За підсумками роботи гуртка в кінці семестру 

проводилися арт-виставки із залученням провідних викладачів факультету, 

митців краю. 

Як відомо, саме мистецтво виступає засобом естетизації поведінки. Під 

час сприймання твору образотворчого мистецтва відбувається взаємозв’язок від 
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суб’єкта до твору мистецтва і, навпаки, від твору мистецтва до суб’єкта. Для 

того, щоб мистецькі твори включилися у діалог, потрібно належну увагу 

приділяти формуванню естетичного сприймання у підготовці майбутніх 

учителів, тобто навчити студентів правильно сприймати твір мистецтва і 

водночас донести це вміння до дітей (Кондратенко, 2005, с. 18). Водночас, як 

доводить практика, майбутній учитель часто неготовий до організації ціннісно-

змістової суб’єкт-об’єктної взаємодії школяра зі світом мистецтва. 

Естетичне середовище навчального закладу й усього педагогічного 

процесу, за висновками Н. Ничкало, Л. Печко, С.Тарасова, є визначальним 

фактором естетичної підготовки майбутнього вчителя. Як зазначає Л. Печко, 

естетичне середовище – це найуніверсальніший різновид культурного 

простору, який гармонізує всі сторони і норми людського буття (Печко (Ред.), 

1984). Т. Шмельова (2012) зазначає, що сутність поняття «естетичне 

середовище» характеризує поняття «естетико-виховний простір» – «життєвий 

простір, естетичний фон, естетичне оточення, яке олюднює ставлення людини 

до людини, гармонізує й гуманізує людське спілкування». 

Ураховуючи вищевказане та з метою формування рівня естетичної 

культури майбутніх учителів, студенти брали активну участь в організації 

тематичних вечорів і заходів естетичного спрямування на факультетах, 

екскурсій до виставкових залів, художніх музеїв, арт-студій видатних митців 

краю та ін. Зокрема, було організовано екскурсійні походи студентів до музеїв 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва, де майбутні вчителі мали змогу 

поринути усвіт мистецтва, побачити роботи студентів попередніх років, 

прослідкувати зміни у підходах до виготовлення та оздоблення робіт різного 

напрямку: художня вишивка, художня обробка дерева, художня обробка 

металу, художнє ковальство, художнє ткацтво, художній розпис, художня 

кераміка. Також студенти відвідували музей писаники (м. Коломия, Івано-

Франківська обл.), музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини, 

сімейний музей кераміки Василя Стрипко (м. Косів, Івано-Франківська обл.), 

Івано-Франківський та  Чернівецький обласний художній музей, краєзнавчий 



186 

 

музей (м. Чернівці); здійснили екскурсійно-туристичну поїздку до смт. 

Верховина та ін. 

Також ефективною нестандартною формою роботи було відвідування 

творчих майстерень, художніх світлиць майстрів народної творчості, зокрема: 

Дмитра Курика, заслуженого майстра народного мистецтва України, доцента 

кафедри декоративно-прикладного мистетцва Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; Миколи Шкрібляка, директора 

навчально-методичного центру культури Буковини, заслуженого діяча 

мистецтв України, власника однієї з найбільших колекцій декоративно-

прикладного мистецтва Північної Буковини; Георгія Гараса, Олени Гасюк, 

Володимира Ворончака та ін. 

Особливо цінний художньо-естетичний досвід майбутні вчителі набули в 

процесі організованих майстер-класів з митцями краю із виготовлення ляльки-

мотанки, лозоплетіння, гончарства, розпису писанки, бісероплетіння та ін. 

Під час проведення третього (креативно-діяльнісного) етапу 

формувальної дослідно-експериментальної роботи студенти творчо 

реалізовували набутий естетичний досвід у практичній діяльності з метою 

подальшого розвитку власної естетичної культури, творчої самореалізації як 

вчителя образотворчого мистецтва – носія естетичної культури. Поряд з 

іншими, одним із завдань педагогічної практики студентам-майбутнім 

фахівцям було запропоновано здійснити активне спостереження щодо 

організації виховної роботи в школі, реалізації завдань естетичного виховання, 

прояву інтересу учнів до мистецтва та ін. Окрім уроків, передбачених 

програмою практики, студентами також  проводились власне виховні заходи за 

тематикою, запропонованою нами у контексті проблеми естетичної культури та 

відповідно плану роботи вчителя образотворчого мистецтва, з яким 

співпрацювали під час практик 

Даний етап проходив через забезпечення умов для максимально 

ефективної реалізації майбутніми учителями образотворчого мистецтва 

власного творчого потенціалу у плануванні, організації та здійсненні виховання 
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естетичної культури школярів в умовах практичної підготовки за допомогою 

методів спостереження, самоспостереження, розповіді, вправ, бесіди, 

консультування тощо. 

Креативно-діяльнісний етап експериментальної роботи збігався з 

організацією педагогічної практики, що дозволяло здійснити перехід від 

навчально-пізнавальної діяльності студентів, яка спеціально створювалася 

викладачем під час навчання за допомогою моделювання педагогічних 

ситуацій, до безпосереднього розв’язання майбутніми вчителями професійних 

завдань у реальному освітньо-виховному процесі загальноосвітньої школи.  

Відповідно до Енциклопедичного словника, педагогічна практика 

тлумачиться як організаційна форма навчання в закладах вищої освіти, що має 

своєю метою навчити студентів творчо використовувати в педагогічній 

діяльності науково-теоретичні знання та практичні навички, отримані під час 

вивчення педагогіки, психології, часткових методик і спеціальних дисциплін, а 

також сприяти розвитку у майбутніх учителів інтересу до науково-дослідної 

роботи в галузі педагогічних наук (Щукин, 2007, c.207).  

На думку М. Марусинець (2012), педагогічна практика вводить студентів 

у активну педагогічну діяльність, де зароджуються і моделюються різноманітні 

проблемні ситуації, що сприяє зміні окремих установок студента стосовно 

власної позиції, поведінки, світогляду, майбутньої професійної діяльності тощо 

(с. 285). 

У перший тиждень проходження педагогічної практики зі студентами 

проводились проблемні семінари, круглі столи та консультації 

(консультативні пункти) (додаток Р), щоб викликати у студентів інтерес до 

теорії та методики виховання естетичної культури в учнів. На таких семінарах у 

студентів закладався первинний досвід наукового аналізу проблемних питань, 

визначення завдань виховної діяльності вчителя та виховання естетичної 

культури. 

Також у процесі проходження педагогічної практики нами запропоновано 

практикантам завести щоденники рефлексії, в яких вони мали б фіксувати свої 
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успіхи та невдачі, аналізувати кожен проведений урок чи виховний захід, 

ділитися міркуванням своїм баченням розв’язання тих чи інших педагогічних 

проблем, які виникають у процесі виховної роботи з дітьми. На цій основі 

практиканти вчилися виділяти педагогічні задачі, які поставали перед ними, 

розв’язання яких обговорювалося з методистом і вчителем образотворчого 

мистецтва. Це дозволило перейти від моделювання педагогічних ситуацій, які 

здійснювалися на семінарських заняттях з педагогічних дисциплін, до 

застосування своїх професійних знань, умінь і навичок у контексті виховання 

естетичної культури в умовах реального освітньо-виховного процесу. 

У щоденниках студентами фіксувалися результати рефлексії власної 

професійно-педагогічної діяльності у напрямі естетичного виховання школярів 

та розв’язання проблем практики, поєднання естетичного виховання з різними 

напрямами освітньо-виховної роботи у закладі загальної середньої освіти. 

Рефлексивна позиція майбутніх учителів образотворчого мистецтва виявлялася 

у формулюванні цілей діяльності у напрямі виховання естетичної культури 

учнів, осмисленні й коригуванні дій відповідно до очікуваних результатів.  

З метою використання потенційних можливостей практики у підготовці 

майбутніх педагогів до виховання естетичної культури учнів школярів нами 

були запропоновані спеціальні вправи та завдання (додаток С), проблемно-

пошукові та творчі завдання (додаток Т), які студенти-практиканти мали 

виконати під час проходження педагогічної практики в закладах загальної 

середньої освіти.  

Самостійна розробка й апробація виховних занять, які сприятимуть 

вихованню естетичної культури учнів, проведення пробних уроків з метою 

виховання елементів естетичної культури учнів, вправи на розвиток 

креативного мислення, розв’язування виховних задач сприяли формуванню 

професійно значущих умінь і навичок роботи з виховання естетичної культури 

учнів і професійному зростанню майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва. 
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При проведенні консультацій з майбутніми учителями образотворчого 

мистецтва ми наголошували на спрямованості їх діяльності на виховання 

естетичної культури учнів, на проведення заходів у контексті саме позакласної 

роботи, оскільки вона має потенційні можливості та перевагу у формуванні 

естетично розвиненої особистості школяра. 

Майбутні педагоги під час проходження педагогічної практики в 

загальноосвітніх школах, окрім уроків образотворчого мистецтва, 

застосовували такі ефективні форми організації процесу виховання естетичної 

культури учнів у позакласній роботі: тематичні бесіди естетико-художнього 

спрямування, виховні заходи, виставки творчих робіт, майстер-класи з митцями 

краю (додаток У), тижні образотворчого мистецтва, екскурсії до виставкових 

залів, художніх музеїв та ін. 

З метою зіставлення студентами вимог до вчителя-вихователя із 

власними педагогічними здобутками студенти протягом періоду проходження 

практики спостерігали за діяльністю педагогів-практиків в умовах виховного 

середовища школи, проводили моделюючі ігри. Наприклад, ділова гра 

«Дебати», робота в дискусійних групах з дослідження виховних цілей, круглий 

стіл «Учитель образотворчого мистецтва: талант чи наполеглива праця?» 

тощо. 

Під час підсумкового етапу реалізації педагогічних умов у період 

педагогічної практики студентам також були запропоновані завдання: 

- класифікувати групи інноваційних технологій виховання естетичної 

культури учнів на основі аналізу опрацьованої літератури; 

- під час відвідування й аналізу проведення позакласних заходів і бесід з 

учителями образотворчого мистецтва виявити методи, прийоми, механізми 

виховання естетичної культури учнів, що сприяють найбільш ефективному 

формуванню гармонійної особистості учнів; 

- зібрати інформацію про існуючий регіональний та всеукраїнський досвід  

виховання естетичної культури учнів. Тобто студенти-практиканти були 

поставлені в такі умови, при яких вони, з одного боку, використовували наявні 
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знання, а з іншого – переосмислювали їх із професійно-педагогічних позицій.  

Спостереження за студентами, аналіз їхніх відповідей показали, що 

майбутні вчителі образотворчого мистецтва повинні були у процесі своєї 

роботи аналізувати, систематизувати й інтегрувати теоретичні знання, отримані 

у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін у закладі вищої освіти з 

результатами педагогічної практики. Практика вимагала від студентів пошуку й 

отримання нових знань, необхідних для орієнтації та вибору правильного 

рішення в конкретних ситуаціях. 

На підсумковій конференції студентами у звітах узагальнювалися 

одержані результати, готували тематичні виступи, оформляли методичні 

розробки, фотоальбоми, стінгазети, відеоматеріали, мультимедійні презентації 

щодо реалізації завдань виховання естетичної культури учнів. Також 

обговорювалися досягнення та недоліки у проходженні педагогічної практики, 

позитивний досвід педагогічної діяльності; здобутки щодо реалізації завдань 

естетичного виховання у початковій та середній ланці освіти; підводилися 

підсумки виконання поставлених завдань практики; відзначалися найбільш 

удалі напрацювання студентів. Досвід, здобутий студентами під час 

проходження педагогічної практики, використовувався в подальшому на 

навчальних заняттях з педагогічних дисциплін, зокрема обговорювалися 

результати рефлексивного осмислення складних педагогічних (виховних) 

ситуацій, інноваційні розробки та здобутки; а також у написанні 

дослідницьких, курсових робіт.  

Акцентуємо, що студентами було запропоновано розширити та збагатити 

завдання педагогічної практики у напрямку виховання естетичної культури 

учнів, ввести до навчальних планів закладів вищої освіти пасивну та виховну 

практики, оскільки лише педагогічна практика (3-4 тижні) не може забезпечити 

повноцінну підготовку студентів-майбутніх учителів до виховної роботи зі 

школярами. Також пропонувалося ввести до змісту підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецва освітній предмет «Вступ до спеціальносі», 

оскільки він закладає в майбутніх педагогів первинні уявлення про сутність, 
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зміст та особливості педагогічної професії, зокрема й готує їх до виконання 

функцій вихователя, а не лише учителя як інформаціно-теоретичного джерела 

пізнання.  

Завершальним етапом дисертаційного дослідження було проведення 

контрольного етапу експерименту, мета якого полягала у визначенні 

ефективності реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців. Контрольним етапом експерименту 

передбачався аналіз й оцінювання отриманих результатів, відпрацьовувалися 

загальні висновки й пропозиції, здійснювалася перевірка й опрацювання 

результатів дослідження, проводилися узагальнення, систематизація, опис 

отриманих результатів.  

Констатуємо, що результатом реалізації  педагогічних умов підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів є сформованість структурних компонентів цієї готовності. 

Перевірка результативності проведеної дослідно-експериментальної роботи 

здійснювалася на основі порівняльного аналізу кількісних і якісних змін у ЕГ і 

КГ на початку формувального етапу експерименту та після його завершення, 

які проаналізовано в підрозділі 3.3. 

3.3. Аналіз результатів формувального етапу експериментального 

дослідження 

 Завершальним етапом дисертаційного дослідження стало проведення 

контрольного етапу експерименту, мета якого полягала у визначенні 

ефективності реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу 

загальної середньої освіти у процесі професійної підготовки. 

Відповідно до мети і завдань формувальної дослідно-експериментальної 

роботи проведено заміри, які дозволили одержати об’єктивні відомості про 

кількісні вираження якісних змін у підготовці майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва крізь призму сформованості компонентів готовності 
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до означеної діяльності (емоційно-мотиваційного, когнітивного, креативно-

діяльнісного), що відбулися в процесі перевірки ефективності реалізації 

педагогічних умов. 

Як уже зазначалося, у формувальному етапі дослідно-експериментальної 

роботи взяло участь 202 студенти, з яких 101 студент входив до 

експериментальної групи (ЕГ) та 101 – до контрольної групи (КГ).  

На початку формувального етапу експериментального дослідження було 

здійснено виявлення початкового рівня готовності студентів до виховання 

естетичної культури учнів у ЕГ та КГ. При цьому було використано ту ж саму 

методику й педагогічний інструментарій, що й для діагностування стану 

означеної готовності студентів на етапі констатувального експерименту. 

Основними методами формувального експерименту було обрано: анкетування, 

опитування, тестування, педагогічне спостереження та ін. (див. підрозділ 2.1.). 

Діагностичний зріз показав несуттєві розбіжності у показниках 

експериментальної та контрольної груп, що й дозволило реалізовувати завдання 

формувального етапу експерименту. 

Визначення ефективності реалізації педагогічних умов підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів здійснювалося завдяки порівнянню результатів, одержаних 

контрольною (КГ) та експериментальною (КГ) групами на повторному зрізі із 

показниками діагностичного зрізу початкового рівня. Основними параметрами 

оцінки виступила позитивна динаміка прояву компонентів (емоційно-

мотиваційного, когнітивного, креативно-діяльнісного) досліджуваного 

феномену, яку визначали на основі кількісного та якісного аналізу змін за 

вказаними параметрами в експериментальній і контрольній групах. Отримання 

статистично значущої різниці у змінах показників контрольної та 

експериментальної груп слугували індикатором ефективності реалізації 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури школярів.  
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Для констатації значущості змін, які відбулися у контрольній та 

експериментальній групах, застосовано критерій х
2
 Пірсона, який обчислювали 

за допомогою комп’ютерного пакета статистичних програм SPSS (версія 16) та 

t-критерій Ст’юдента. 

Тож порівняльна характеристика повторного дослідження емоційно-

мотиваційного компонента  за критерієм «ступінь мотивації та позитивного 

емоційного ставлення до виховання естетичної культури учнів» в 

експериментальній та контрольній групах здійснювалися за такими 

показниками: наявність мотивації до здійснення виховання естетичної культури 

учнів; стійкий інтерес до організації виховного процесу; усвідомлення 

значущості оволодіння професійними знаннями та вміннями, необхідними для 

виховання естетичної культури учнів; емоційне задоволення від здійснюваного 

виховного процесу. 

За результатами контрольних зрізів установлено динаміку рівнів 

сформованості емоційно-мотиваційного компонента за критерієм «Ступінь 

мотивації та позитивного емоційного ставлення до виховання естетичної 

культури учнів» у контрольній та експериментальній групах. Одержані 

результати відображено у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Рівні готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

 до виховання естетичної культури учнів 

 за емоційно-мотиваційним компонентом  

(до та після формувального експерименту у КГ та ЕГ) 

n=202 

 

 

Рівні  

Експериментальна група 
n=101 

Контрольна група 

n=101 

до після до після 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Достатній 17 16,8 22 21,8 15 14,8 16 15,8 

Середній 51 50,5 57 56,4 52 51,5 52 51,5 

Низький 33 32,7 22 21,8 34 33,7 33 32,7 
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Як ілюструють дані таблиці, простежується позитивна динаміка 

показників сформованості емоційно-мотиваційного компонента готовності 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва, котрі були залучені до 

експериментального дослідження. Як видно, збільшився відсоток студентів з 

достатнім рівнем зазначеної готовності з 16,8% до 21,8%. Зміни відбулися і в 

кількісному складі учасників експерименту, які належать до середнього рівня (з 

50,5% до 56,4%). Також простежується суттєве зменшення кількості майбутніх 

педагогів з низьким рівнем сформованості емоційно-мотиваційного 

компонента: з 32,7% до 21,8%. 

Наведені результати засвідчують, що сприятливий вплив створених 

педагогічних умов зумовив активізацію та концентрацію студентів на 

значимості проблеми виховання естетичної культури учнів у сучасних умовах; 

значний відсоток студентів виявляє інтерес до змісту, специфіки естетичного 

виховання й виховання естетичної культури учнів, зокрема. Досліджувані 

усвідомлюють значущість оволодіння професійними знаннями та вміннями, 

необхідними для здійснення виховання естетичної культури учнів. Відчутне 

також позитивне емоційне ставлення до досліджуваної нами проблеми та 

роботи з дітьми, емоційне задоволення від виховної роботи в цілому та процесу 

виховання естетичної культури, зокрема. Простежується особистісна потреба 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва у професійному естетико-

творчому зростанні й самореалізації. 

Поряд із цим у контрольній групі спостерігаємо незначне зменшення 

кількості майбутніх учителів із низьким рівнем сформованості цього 

компонента (з 33,7% до 32,7%). Це призвело до певного збільшення кількості 

досліджуваних із достатнім (з 14,8% до 15,8%) рівнем сформованості 

показників емоційно-мотиваційного компонента. Констатуємо, що у 

контрольній групі до та після формувального експерименту статистично 

значущих змін у сформованості емоційно-мотиваційного компонента не 

зафіксовано. Даний факт переконує, що завдяки розробленим етапам реалізації 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 



195 

 

виховання естетичної культури дітей було створено сприятливе середовище для 

підвищення її рівня у процесі навчання у закладі вищої освіти. 

Результати показників емоційно-мотиваційного компонента готовності 

майбутніх учителів до виховання естетичної культури учнів контрольної та 

експериментальної груп до і після експерименту ілюструє рис.3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Рівні сформованості емоційно-мотиваційного компонента  

(за критерієм «Ступінь мотивації та позитивного емоційного  ставлення 

до виховання естетичної культури учнів») ЕГ та КГ 

Зазначимо, що показники достатнього рівня сформованості емоційно-

мотиваційного компонента готовності студентів в експериментальній групі 

зросли на 5,0%, середнього – на 5,9%. А кількість студентів з низьким рівнем 

сформованості зменшилася на 10,9%. У контрольній групі відбулося незначне 

зростання достатнього рівня (на 1%) та зменшення показників низького рівня 

(на 1%). Показники середнього рівня не змінилися. 

Далі проаналізуємо результати повторного дослідження когнітивного 

компонента готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва за 

критерієм «Система професійних знань студентів щодо структури, специфіки і 

методики виховання естетичної культури учнів». Основними показниками 

виступили: наявність знань студентів про сутність і ознаки естетичної культури 

учнів, їхня системність, міцність, глибина й інтеґративність; володіння 

психолого-педагогічними знаннями та основами методики виховання 

естетичної культури учнів; естетичний світогляд і рівень естетичної культури 

студентів. 
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Рівні сформованості когнітивного компонента готовності майбутніх 

педагогів за критерієм «Система професійних знань студентів щодо структури, 

специфіки і методики виховання естетичної культури учнів» у контрольній та 

експериментальній групах наведені в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Рівні готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

 до виховання естетичної культури учнів 

 за когнітивним компонентом  

(до та після формувального експерименту у КГ та ЕГ) 

n=202 

 

 

Рівні  

Експериментальна група 
n=101 

Контрольна група 

n=101 

До після до після 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Достатній 13 12,9 18 17,8 12 11,9 13 12,9 

Середній 48 47,5 51 50,5 50 49,5 51 50,5 

Низький 40 39,6 32 31,7 39 38,6 37 36,6 

 

Дані таблиці 3.3 засвідчують, що в експериментальній групі після 

формувального експерименту відбулися позитивні зміни кількісних показників, 

які забезпечують функціонування досліджуваної якості. Ми зафіксували 

позитивну динаміку збільшення кількості студентів із достатнім рівнем 

сформованості досліджуваного компонента: якщо до формувального етапу 

кількість таких респондентів становила 12,9%, то після – 17,8 %. Також 

суттєвих змін зазнали кількісні показники середнього рівня: з 47,5% до 50,5%. 

Поряд із цим констатуємо зменшення кількості студентів, що належать до 

низького рівня сформованості когнітивного компонента готовності (з 39,6% до 

31,7%).  

Це дає можливість нам резюмувати, що майбутні вчителі на даному етапі 

професійного навчання усвідомлюють зміст ключових понять досліджуваної 

проблеми: «виховання», «естетичне виховання», «культура», «естетична 

культура», складових естетичної культури; у них наявні глибокі систематичні 
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знання про сутність і ознаки естетичної культури учнів. Простежується 

володіння психолого-педагогічними знаннями, необхідними для виховання 

естетичної культури учнів; знання основ методики виховання естетичної 

культури учнів. Значно зріс рівень загальної естетичної культури майбутніх 

педагогів, які в подальшій професійній діяльності працюватимуть над 

вихованням естетичної культури школярів. 

Одержані дані засвідчують, що завдяки реалізації педагогічних умов 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури школярів відбулося підвищення інтелектуального рівня 

студентів експериментальних груп, розширення їх естетичного світогляду, 

загального рівня естетичної культури завдяки спланованій естетико-виховній 

роботи на відповідних факультетах закладів вищої освіти. 

У контрольній групі відзначаємо незначне зменшення кількості 

досліджуваних із низьким рівнем сформованості когнітивного компонента (з 

38,6% до 36,6%). Це призвело до певного збільшення кількості студентів із  

достатнім рівнем готовності (з 11,9% до 12,9%). Показники середнього рівня 

зазнали теж незначних змін: відповідно 49,5% до формувального етапу та 

50,5% після. 

Зміни у рівнях сформованості когнітивного компонента готовності за 

критерієм «Система професійних знань студентів щодо структури, специфіки і 

методики виховання естетичної культури учнів» контрольної та 

експериментальної груп до і після експерименту унаочнено на рис. 3.2. 

Як видно, показники достатнього рівня сформованості когнітивного 

компонента готовності студентів до виховання естетичної культури учнів  в 

експериментальній групі зросли на 4,9 %, середнього – на 3,0 %. Водночас 

кількість студентів з низьким рівнем сформованості зменшилася на 7,9 %. У 

контрольній групі відбулося незначне зростання достатнього та середнього 

рівнів, що становило 1% відповідно та зменшення кількості студентів із 

низьким рівнем сформованості на 2%. 
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Рис. 3.2. Рівні сформованості когнітивного компонента 

(за критерієм «Система професійних знань студентів щодо структури, 

специфіки і методики виховання естетичної культури учнів») ЕГ та КГ 

 

Важливим компонентом готовності майбутнього фахівця є його 

діяльнісна та творча сфера, що відображає реальні дії та креативну поведінку в 

професійній педагогічній діяльності, зокрема і виховній. З огляду на це, ще 

одним напрямом проведення підсумкового зрізу було визначено той, що 

співвідносився з показниками креативно-діяльнісного компонента готовності 

студентів до виховання естетичної культури учнів закладу загальної середньої 

освіти.  

Тому далі проаналізуємо результати повторного дослідження 

сформованості креативно-діяльнісного компонента готовності за критерієм 

«Система професійно-значущих умінь і навичок для творчого здійснення 

процесу виховання естетичної культури учнів», яке здійснювалося за 

наступними показниками: уміння оригінально з творчим підходом виконувати 

педагогічні завдання в організації виховних заходів, спрямованих на 

формування естетичної культури учнів; застосування нових технологій 

виховання у контексті означеної проблеми; наявність навичок самоаналізу й 

адекватної самооцінки власних педагогічних дій у вихованні естетичної 

культури учнів, здатність до саморозвитку і самовдосконалення у 

професійному плані. 
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Кількісний аналіз контрольних зрізів відносно формування креативно-

діяльнісного компонента готовності за означеним критерієм проілюстровано в 

таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Рівні готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

 до виховання естетичної культури учнів 

 за креативно-діяльнісним компонентом  

(до та після формувального експерименту у КГ та ЕГ) 

n=202 

 

 

Рівні  

Експериментальна група 

n=101 

Контрольна група 

n=101 

до після до після 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Достатній 24 23,8 32 31,7 22 21,8 23 22,8 

Середній 52 51,5 57 56,4 53 52,5 54 53,5 

Низький 25 24,7 12 11,9 26 25,7 24 23,7 

 

Як видно з даних таблиці 3.4, проведена в експериментальній групі 

робота справила позитивний вплив на сформованість показників креативно-

діяльнісного компонента готовності студентів до виховання естетичної 

культури учнів. Так, суттєво збільшилася кількість досліджуваних, у яких 

зафіксований достатній (з 23,8,% до 31,7%) та середній (з 51,5 до 56,4%) рівні 

сформованості окресленого компонента. Також зафіксоване зменшення 

кількості студентів з низьким рівнем (з 24,7% до 11,9%). Підтвердженням цих 

результатів є те, що студенти навчилися творчо підходити до виконання 

виховних завдань; у них наявні вміння креативного мислення, самостійного 

проектування нових технологій виховання естетичної культури учнів; 

вироблені спеціальні професійні уміння для здійснення виховання естетичної 

культури учнів. Також простежуються навички самоаналізу та самооцінки 

власних педагогічних дій і здатність до саморозвитку й самовдосконалення у 

професійному плані. 
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Майбутні педагоги під час проходження педагогічної практики в школі 

проводили різноманітні виховні тематичні заходи естетичного спрямування, 

гурткову роботу, вели виставкову діяльність учнівських робіт та ін. Отже, 

передбачені програмою та проведені різноманітні заходи сприяли виробленню 

в майбутніх учителів системи професійно значущих практичних умінь і 

навичок та ефективній організації виховної роботи, зокрема в площині 

формування естетичної культури.  

Поряд із цим контрольна група учасників експерименту проілюструвала 

незначне збільшення кількості студентів із достатнім рівнем сформованості 

креативно-діяльнісного компонента готовності (з 21,8% до 22,8%) та 

зменшення кількості студентів із низьким рівнем (з 25,7% до 23,7%). Показники 

середнього рівня зазнали теж незначних змін: відповідно 52,5% до 

формувального етапу та 53,5% після. 

Динаміку змін у рівнях сформованості креативно-діяльнісного 

компонента готовності за критерієм «Система професійно-значущих умінь і 

навичок для творчого здійснення процесу виховання естетичної культури 

учнів» подано на рис. 3.3. 

Констатуємо, що показники достатнього рівня сформованості креативно-

діяльнісного компонента готовності майбутніх педагогів експериментальної 

групи зросли на 7,9%, середнього – на 4,9%. А кількість студентів з низьким 

рівнем сформованості зменшилася на 12,8%. У контрольній групі відбулося 

незначне зростання достатнього (на 1%) та середнього (на 1%) рівнів, 

показники низького рівня зменшилися на 2,0%.  

Отож дані, проілюстровані на рисунках 3.1, 3.2, 3.3, засвідчують, що 

запропоновані методи, фоми, засоби здійснення етапів реалізації педагогічних 

умов підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів були ефективними, у чому й переконують 

результати дослідження, зображені на гістограмах.  
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Рис. 3.3. Рівні сформованості креативно-діяльнісного компонента  

(за критерієм «Система професійно-значущих умінь і навичок для творчого 

здійснення процесу виховання естетичної культури учнів») ЕГ та КГ 

Аналіз рівня готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів у КГ та ЕГ після здійснення 

формувального етапу експерименту представлений у таблиці 3. 5 і на рис. 3.4. 

Таблиця 3.5 

Результати рівня готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів  

 (після експерименту) 

 

На основі сукупних результатів за структурними компонентами визначені 

загальні рівні окресленої готовності (у КГ та ЕГ), простежена їхня динаміка від 

початку формувального етапу експерименту до його завершення (табл. 3.6). 
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ЕГ 24 23,4 55 54,8 22 21,8 
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Рис. 3.4. Рівні готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва  

до виховання естетичної культури учнів  

за результатами формувального експерименту 
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Низький 33 32,4 22 21,8 -10,6 33 32,6 31 31,0 -1,6 
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завершення формувального етапу експериментального дослідження. Зокрема, в 
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до виховання естетичної культури (з 32,4% до 21,8%), зросла кількість 

досліджуваних із середнім (з 49,8% до 54,8%) і достатнім рівнем (з 17,8% до 

23,4%). Водночас контрольна група характеризується зниженням кількості 

студентів із низьким рівнем даної готовності з 32,6% до 31,0%, дещо зросла 

кількість студентів із середнім (з 51,2% до 51,8%) та достатнім рівнем (з 16,2% 

до 17,2%). 

Динаміку виявлення змін у рівнях готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів за 

результатами дослідження унаочнено на рисунку 3.5. 

 

Рис. 3.5. Динаміка рівнів готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу загальної 

середньої освіти (%) 
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умов підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури школярів.  

 Достовірність відмітностей між рівнями готовності студентів 

контрольної та експериментальної груп до та після формувального 

експерименту перевірено за допомогою  2
-критерію Пірсона. Перевага цього 

методу в тому, що він дає можливість порівнювати розподіли ознак, 

представлених у будь-якій шкалі (Сидоренко, 2004). Чим більші відмітності між 

розподілами, тим більше емпіричне значення  2
. За цим критерієм вибірка 

повинна бути понад 30 осіб. У нашому випадку цю вимогу дотримано на всіх 

етапах. Інші вимоги щодо теоретичної частоти, вичерпності та кількості 

розрядів також дотримані. 

Обчислення показника критерію х 2
 здійснювалося за формулою:  

  

 2
= ∑(    –    ) 2 

        =1   

де f ej– емпірична частота по j-тому розряду ознаки;  f m – теоретична 

частота;  j – порядковий номер розряду; k – кількість розрядів ознаки. У нашому 

випадку k=3. Щоб установити критичне значення  2
, необхідно визначити 

число ступенів свободи v. Число ступенів свободи при порівнянні двох 

емпіричних розподілів визначається за формулою 

v = (k – 1).(c – 1),  де с – кількість розподілів, що зіставляються. 

 Оскільки наявні два розподіли – для контрольної та експериментальної 

групи, то с =2. Отже, для нашого випадку v=2. Далі визначимо критичне 

значення  2
 для v=2 

х
2
  ={5,991(p <0,05)    {9,21(p <0,01), де p – імовірність відхилення правильної 

гіпотези, тобто рівень статистичної значущості результату. 

Тож якщо ми отримуємо показник критерію x
2
 , який за своїм числовим 

значенням x
2
 досягає або перевищує x

 2
 0,05 чи якщо x

 2
 досягає або перевищує 

x
2
 0,01 критичного значення, то представлені розподіли рівнів у контрольній та 
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експериментальній групах мають суттєві відмітності. Порівняння розподілів 

результатів у КГ та ЕГ представлено у таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7  

Показники відмітностей у розподілах показників готовності 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів між експериментальною та контрольною групами 

 

Група  Етап дослідження  Критерій Пірсона, 

x
2
 

Статистична 

значущість 

КГ До експерименту  

 

 

0,101 
 

* 

Після експерименту  

ЕГ До експерименту 

 

 

8,135 
 

** 

Після експерименту  

КГ – ЕГ   

До експерименту 

 

 

0,023 
 

* 

КГ – ЕГ Після експерименту   

7,505 
 

** 

 

* - відмітності незначущі; ** - відмітності значущі при  р<0,01, р<0,05. 

Підкреслимо, що при визначенні показників відмітностей у розподілах 

рівнів готовності між експериментальною та контрольною групами очікувана 

частота в таблицях у 25% випадків менша 5. Допустима межа в 20% випадків 

перевищена в дозволених межах. І ці поля внаслідок дуже малого 

стандартизованого залишку вносять лише незначну частку у величину критерію 

x
2
. Дане порушення можна вважати несуттєвим.  

Також для перевірки значущості виявлених відмітностей у контрольній та 

експериментальній групах після проведення формувального експерименту ми 

користувалися t-критерієм Ст’юдента, який обчислювали за формулою 2.4. За 

формулою 2.5 розраховували число ступенів вільності (описано у підрозділі 

2.1). 

Число ступенів вільності f = 101+101–2=200. Середньоквадратичне 

відхилення розраховували за формулою (2.2). Для контрольної групи складає: 

σ1 = 3,01, для експериментальної – σ2 = 2,18. tекспериментальне=2,18, pтабличне=2. 
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Оскільки tекспериментальне>pтабличне, то різниця значень у результатах контрольної та 

експериментальної груп статистично достовірна. 

Отже, порівняльний аналіз результатів діагностичних зрізів після 

формувального впливу свідчить про ефективність реалізації педагогічних умов 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів. Відсутність статистично значущих змін у 

контрольній групі є підтвердженням необхідності цілеспрямованого впливу на 

підготовку майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів через те, що традиційна система професійної 

підготовки педагогів в умовах вищої школи окреслену проблему не розв’язує. 

Висновки до розділу 3 

Ґрунтуючись на результатах дослідження та на основі проаналізованого 

змісту підготовки і виокремлених компонентів, визначено й обґрунтовано 

педагогічні умови підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів у процесі їх навчання у вищій школі: 

формування у студентів потреби, мотивації, усвідомлення цілей і соціальної 

значущості виховання естетичної культури учнів; спрямованість змісту 

професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва на 

набуття естетичного досвіду та застосування його в процесі виховання 

естетичної культури учнів; використання інноваційних форм, методів і 

педагогічних технологій підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів і формування вміння 

застосовувати набуті знання у виховній роботі зі школярами; цілеспрямованість 

змісту практичної підготовки студентів на організацію виховної роботи у 

контексті формування естетичної культури учнів. 

Здійснено реалізацію педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців 

відповідно визначених взаємопов’язаних етапів: інформаційно-мотиваційного, 

ціннісно-продуктивного та креативно-діяльнісного, які ґрунтувалися на 

окреслених принципах (емоційності навчання, внутрішньої свободи 
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особистості, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, формування творчого потенціалу, 

створення сприятливого середовища, естетичної активності, інноваційності 

навчання та виховання) та підходах (особистісно зорієнтований, 

культурологічний, компетентнісний, діяльнісно-творчий). 

З метою перевірки ефективності визначених педагогічних умов 

підготовки майбутніх фахівців проведено формувальний експеримент. Аналіз 

отриманих результатів проведеного формувального етапу дослідження 

свідчить, що в експериментальній групі зменшилася кількість студентів на 

10,6 % із низьким рівнем готовності до виховання естетичної культури (з 32,4% 

до 21,8%), а також зросла кількість досліджуваних із середнім рівнем 

готовності  на 5,0% (з 49,8% до 54,8%) і достатнім рівнем на 5,6 % (з 17,8% до 

23,4%). Підтвердженням цих результатів є і те, що студенти експериментальних 

груп під час підсумкових звітів практики виявили значно активний інтерес до 

питань з означеної проблеми, вносили пропозиції, щодо необхідності 

збільшення годин практики та її урізноманітнення, виявляли бажання до 

саморозвитку, професійного самовдосконалення. Водночас, незначні зміни 

відстежуємо у контрольній групі: зменшення кількості студентів із низьким 

рівнем з 32,6% до 31,0%, дещо зросла кількість студентів із середнім (з 51,2% 

до 51,8%) та достатнім рівнем готовності (з 16,2% до 17,2%), що і є 

закономірністю. 

Отже, порівняння результатів здійсненої дослідно-експериментальної 

роботи в КГ та ЕГ дають підстави для висновку, що під впливом реалізації 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів результати в ЕГ значно зросли. Це 

свідчить про ефективність визначених педагогічних умов та можливість їх 

реалізації у професійній підготовці майбутніх фахівців. 

Основні положення розділу висвітлено у 2-х одноосібних публікаціях у 

вітчизняних фахових виданнях (Гатеж, 2018g; Гатеж, 2018h).  
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ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів теоретичного та експериментального 

дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів підтвердило гіпотезу, 

засвідчило ефективність виконання поставлених завдань і дало підстави для 

формулювання таких висновків. 

1. На основі вивчення наукових джерел проаналізовано стан 

дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів та обґрунтовано її 

значущість в освітньому процесі вищої та загальноосвітньої школи. 

Узагальнення різних підходів учених з означеної проблеми дає право 

трактувати підготовку майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів як цілеспрямований процес, у ході якого 

студенти набувають професійних знань з основ виховної роботи, практичних 

умінь і навичок організації виховного процесу, зокрема виховання естетичної 

культури школярів. Підготовка такого вчителя в закладах вищої освіти 

уможливлюється на засадах виокремлених методологічних підходів: 

особистісно зорієнтованого, культурологічного, компетентнісного, діяльнісно-

творчого. Структуру цієї підготовки визначено як сукупність взаємопов’язаних 

складових: загальнотеоретичної (гуманітарної, соціально-економічної, 

естетико-культурологічної) та професійно-орієнтованої (фундаментальної, 

практичної).  

Установлено, що результатом окресленої підготовки є сформована 

готовність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховної 

діяльності в умовах закладу загальної середньої освіти, компонентами якої є: 

емоційно-мотиваційний, когнітивний і креативно-діяльнісний. 

2. Виокремлено й схарактеризовано критерії та показники готовності 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів, а саме:   ступінь мотивації та позитивного емоційного 

ставлення до виховання естетичної культури учнів (наявність мотивації до 
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здійснення виховання естетичної культури учнів; стійкий інтерес до організації 

виховного процесу; усвідомлення значущості оволодіння професійними 

знаннями та вміннями, необхідними для виховання естетичної культури учнів; 

емоційне задоволення від здійснюваного виховного процесу); система знань 

студентів щодо структури, специфіки і методики виховання естетичної 

культури учнів (наявність знань студентів про сутність і ознаки естетичної 

культури учнів, їхня системність, міцність, глибина й інтеґративність; 

володіння психолого-педагогічними знаннями та основами методики виховання 

естетичної культури учнів; естетичний світогляд і рівень естетичної культури 

студентів); система професійно значущих умінь і навичок для творчого 

здійснення процесу виховання естетичної культури учнів (уміння оригінально з 

творчим підходом виконувати педагогічні завдання в організації виховних 

заходів, спрямованих на формування естетичної культури учнів;  застосування 

інноваційних виховних технологій у контексті означеної проблеми; наявність 

навичок самоаналізу й адекватної самооцінки власних педагогічних дій у 

вихованні естетичної культури учнів, здатність до саморозвитку і 

самовдосконалення у професійному плані). На основі виокремлених критеріїв 

та показників визначено рівні готовності студентів до виховання естетичної 

культури учнів (достатній, середній і низький).  

Результати констатувального етапу експерименту показали, що 

переважна більшість респондентів виявили середній (49,7%) та низький (32,2%) 

рівні готовності до виховання естетичної культури учнів, що характеризуються 

слабкою мотивацією та проявом пасивності до означеного виду професійної 

діяльності; недостатньою теоретичною обізнаністю з методики організації 

процесу виховання естетичної культури зі школярами та частковою 

сформованістю власне практичних умінь цього виду професійної діяльності.  

3. Визначено й обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів як 

сукупність суб’єктивних та об’єктивних чинників, реалізація яких в освітньому 

процесі закладів вищої освіти сприяє підвищенню ефективності цієї підготовки, 
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а саме: формування у студентів потреби, мотивації, усвідомлення цілей і 

соціальної значущості виховання естетичної культури учнів; спрямованість 

змісту професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва на 

набуття естетичного досвіду та застосування його в процесі виховання 

естетичної культури учнів; використання інноваційних форм, методів і 

педагогічних технологій підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів і формування вміння 

застосовувати набуті знання у виховній роботі зі школярами; цілеспрямованість 

змісту практичної підготовки студентів на організацію виховної роботи у 

контексті формування естетичної культури учнів. 

4. Реалізація педагогічних умов забезпечувалася практико-орієнтованим 

змістом етапів (інформаційно-мотиваційного, ціннісно-продуктивного та 

креативно-діяльнісного), спрямованих на гармонізацію та підвищення рівня 

компонентів готовності майбутніх фахівців означеної галузі. Змістове 

наповнення етапів відображено через розширення контексту семінарсько-

практичних занять професійно-орієнтованих навчальних дисциплін 

мистецького спрямування, використання традиційних та інноваційних форм, 

методів та засобів під час професійної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів, серед яких 

виокремлюємо: мистецькі бесіди, творчі вправи, проблемні ситуації, 

моделювання різних видів естетико-виховної діяльності, надання 

консультативно-методичної допомоги студентам щодо виховання естетичної 

культури учнів і молодим викладачам через проведення науково-практичного 

семінару та ін.  

Кількісний та якісний аналіз результатів експерименту показав, що 

найбільших змін зазнав низький рівень готовності майбутніх учителів до 

виховання естетичної культури учнів – зниження в експериментальній групі на 

10,6% (з 32,4% до 21,8%). Також  зросла кількість досліджуваних ЕГ із 

середнім рівнем готовності на 5,0% (з 49,8% до 54,8%) і достатнім рівнем на 

5,6 % (з 17,8% до 23,4%). Водночас, незначні зміни відбулися у контрольній 
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групі: зменшення  кількості студентів із низьким рівнем готовності на 1,6% (з 

32,6% до 31,0%), дещо зросла кількість студентів із середнім рівнем на 0,6% (з 

51,2% до 51,8%) та достатнім рівнем готовності на 1% (з 16,2% до 17,2%). 

Результати експериментальної роботи засвідчили, що обґрунтовані 

автором педагогічні умови забезпечують ефективність підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів, 

оскільки відбулося зростання рівнів готовності в учасників експериментальних 

груп за усіма показниками, тоді як рівні готовності респондентів КГ 

залишилися без суттєвих змін. 

5. Розроблено навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів 

закладу загальної середньої освіти (комплекс вправ та завдань, спрямованих на 

вироблення умінь і навичок організації виховання естетичної культури 

школярів, розроблення зразків виховних заходів, методичний посібник 

«Виховання естетичної культури учнів у позаурочній діяльності (на допомогу 

майбутньому вчителю)»). Це сприяло застосуванню активних методів, форм, 

інноваційних виховних технологій в організації естетико-виховної роботи з 

учнями під час проходження студентами-майбутніми фахівцями педагогічної 

практики, інтеграції теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва. 

Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів 

розв’язання окресленої проблеми підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів. 

Перспективи подальших  наукових пошуків убачаємо у дослідженні специфіки 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури школярів в умовах позакласної роботи; механізмів впливу 

на характеристику та структуру основних компонентів готовності; у вивченні 

зарубіжного досвіду практики підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до естетичного виховання школярів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Дослідження різних аспектів естетичного виховання учнів  

у педагогічній науці  

Аспекти Дослідники 

Естетичне виховання В. Сухомлинський, А. Макаренко, 

К. Ушинський, Е. Онуфрієва, 

С. Аничкін, Н. Киященко, А. Щербо, 

Д. Джола, Л. Печко, В. Разумний. 

Естетичний розвиток  М. Киященко, І. Лазарєв, А. Щербо, 

Д. Джола, Г. Шевченко 

Естетична культура  С. Русова, Н. Миропольська, 

В. Бутенко 

Естетична свідомість Н. Миропольська, В. Бутенко, 

І. Зязюн, А. Комарова, О. Рудницька, 

Г. Шевченко 

Принципи формування особистості 

засобами мистецтва 

Н. Берхін, Ю. Крупник, Г.Нєжнов 

Формування ціннісних орієнтацій 

особистості 

Г. Зелеський, І. Бех. О. Рудницька 

Взаємодія мистецтва в естетичному 

вихованні 

Л. Масол, Г. Шевченко 

Естетичне ставлення 

 

Л. Коваль, Л. Сисоєва, В. Бутенко 

Естетичні смаки 

 

А. Зись, М. Киященко, І. Лазарєв 

Оцінювання дисциплін  

художньо-естетичного циклу 

Г. Падалка 

Організація естетичного виховання В. Бутенко, Л. Масол, 
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учнів засобами мистецтва при 

вивченні всіх предметів 

Н. Миропольська, Б. Юсов 

Метод проектів у художньо-

естетичному вихованні учнів 

Р. Яцишин 

Системний підхід до естетичного 

виховання 

А. Буров, Г. Шевченко 

Естетичний підхід до освітньо-

виховного процесу 

О. Кутова 

Особистісно зорієнтований підхід до 

діагностики розвитку учнів у процесі 

художньо-естетичного виховання 

В. Рагозіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Варгата, О. В. (2010). Організаційно-методичні засади управління 

естетичним вихованням учнів загальноосвітнього навчального закладу. (Дис. 

канд. пед. наук). Державний вищий навчальний заклад «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, Київ.  
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Додаток Б 

Наукові підходи до тлумачення поняття «естетична культура 

особистості» 

№ 

з/п 

Трактування поняття Дослідник 

1.  Здатність особистості до повноцінного 

сприймання, правильного розуміння 

прекрасного у мистецтві та дійсності, 

прагнення й уміння будувати своє життя за 

законами  краси. 

Н. Миропольська 

2.  Визначається економічним чинником життя 

суспільства, а рівень естетичної культури 

школярів визначає зміст діяльності особистості 

у вільний час. 

 

Ю. Борєв 

3.  Естетична культура особистості виражає рівень 

розвитку естетичної свідомості, здатність і 

потребу естетично сприймати реальність, брати 

участь в естетичній діяльності, реалізованій в 

естетичних цінностях. 

 

А. Комарова 

4.  Переживання культу світла, що передбачає 

обов’язковий чуттєвий відгук людини на все, 

що відбувається в світі, який її оточує. 

І. Зязюн, 

Н. Миропольська, 

Л. Хлєбнікова 

5.  Формування та розвиток образного й 

емоційного сприйняття та відношення до 

мистецтва і дійсності, творчих здібностей, 

художніх смаків, вмінь і навичок діяльності та 

поведінки за законами краси 

 

Б. Ліхачов 

6.  Система засобів і продуктів, за допомогою яких 

людина естетично опановує світ. 

М. Каган 

7.  Включає в себе способи, результати діяльності  
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людини та може розглядатись як механізм, 

регламентація, що впливає на поведінку і 

діяльність людини, а сама особа є її носієм і 

ретранслятором. 

Л. Виготський 

8.  Основа чуттєво-образної форми сприйняття 

людиною навколишнього середовища, яка 

забезпечує розвиток як окремих якостей 

особистості, так і універсальної можливості 

сприймати світ у цілому. 

О. Зайцева 

9.  Складне переплетення природних, соціальних, 

виховних, культурних чинників, її власної 

активності та вибіркової діяльності щодо 

засвоєння цінностей світової і вітчизняної 

культури, які власне і роблять її унікальною та 

самобутньою. 

М. Колесніков, 

О. Колеснікова 

 

10.  Сформована на основі власного життєвого 

досвіду та шляхом естетичного виховання 

суспільства здатність людини розпізнавати та 

переживати прекрасне й потворне, піднесене й 

низьке, трагічне й комічне в мистецтві й 

навколишній дійсності, керуватися 

виробленими культурою естетичними 

цінностями у своїй практичній діяльності, 

створю вати красу навколо себе й долати 

недосконалість світу. 

Л.Михайлова 

 

 

Додаток розроблено автором на основі аналізу теоретичних джерел. 
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Додаток В  

Підходи до структури підготовки майбутніх учителів 

у дослідженнях сучасних учених 

№ 

з/п 

Дослідник Тематика дослідження 

 

Компоненти 

1.   Г. Кузьменко Підготовка майбутніх 

учителів образотворчого 

мистецтва до організації 

художньо-творчої 

діяльності учнів основної 

школи 

мотиваційно-цільовий 

інформаційно-

когнітивний   

творчо-діяльнісний 

2.  Г. Сотська Підготовка майбутнього 

вчителя образотворчого 

мистецтва до навчання 

учнів основної школи 

художнього 

конструювання 

психолого-педагогічний 

естетико-

культурологічний 

методичний 

художньо-

конструкторський 

спеціальний 

науково-дослідна робота  

художньо-

конструкторська 

самодіяльність 

3.  Л. Базильчук Підготовка майбутніх 

учителів образотворчого 

мистецтва до організації 

позакласної роботи в 

загальноосвітніх школах 

мотиваційний 

 когнітивний 

практично-творчий  

рефлексивний 

4.  Л. Кондрашова Морально-психологічна 

готовність студента до 

вчительської діяльності 

мотиваційний 

орієнтаційний 

 пізнавально-

операційний емоційно-

вольовий  

психофізіологічний 

5.  Л. Лісунова Формування естетичного 

сприйняття майбутніх 

учителів образотворчого 

мистецтва у процесі 

вивчення художньо-

графічних дисциплін 

мотиваційно-цільовий 

пізнавально-змістовий 

почуттєво-оцінний 

естетико-діяльнісний 
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6.  Н. Савченко  Підготовка вчителя до 

формування естетичних 

орієнтацій молодших 

школярів на цінності 

народного мистецтва (в 

умовах позакласної 

діяльності 

емоційно-

інтелектуальний 

інтелектуально-діяльний 

 діяльно-творчий 

7.  О. Каленюк Дидактичні засади 

формування фахових знань 

у майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва 

мотиваційний 

змістовий 

діяльнісний 

8.  О. Колоянова Формування готовності 

майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва 

до інтерпретації художніх 

творів 

мотиваційно-ціннісний 

когнітивний 

дільнісно-творчий 

9.  О. Макарова Формування готовності 

майбутнього вчителя до 

комунікації з молодшими 

школярами засобами 

образотворчого мистецтва 

мотиваційний 

змістово-процесуальний 

рефлексивний. 

 

10.  О. Музика  Розвиток творчих 

здібностей майбутніх 

учителів образотворчого 

мистецтва в процесі 

вивчення фахових 

дисциплін 

мотиваційний 

емоційний 

когнітивний  

діяльнісний 

11.  О. Піддубна Народна художня творчість 

у фаховій підготовці 

майбутнього вчителя 

стимулюючо-

мотиваційний 

когнітивно-змістовий 

художньо-творчий 

12.  О. Смірнова Методика формування 

художньо-педагогічної 

компетентності майбутніх 

учителів образотворчого 

мистецтва в процесі 

навчання декоративно-

прикладного мистецтва 

мотиваційний  

когнітивний  

практичний 
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13.  О. Тюрікова Професійна підготовка 

вчителів образотворчого 

мистецтва до професійної 

діяльності в умовах 

культуротворчого 

середовища 

загальноосвітньої школи 

культурознавчий 

культуротворчий 

соціокультурний 

комунікативний 

загальнокультурний  

наявність 

індивідуального 

культуротворчого  

стилю діяльності 

14.  О. Сорока Підготовка майбутнього 

вчителя до інтегративного 

використання  

образотворчого мистецтва 

в початковій школі 

мотиваційний 

 змістовий  

процесуально-

діяльнісний 

15.  

Т. Міхова   

Готовність майбутніх 

учителів до формування у 

школярів продуктивних 

способів образотворчої 

діяльності 

когнітивний  

операційно-дієвий  

16.  Т. Стрітьєвич Формування здатності до 

професійного 

саморозвитку майбутніх 

учителів образотворчого 

мистецтва 

мотиваційний 

змістовий  

рефлексивний 

17.  Т. Штикало Формування просторового 

мислення в майбутніх 

учителів образотворчого 

мистецтва 

аналітичний 

 динамічний 

формоутворювальний 

емоційний. 

18.  Ю. Мохірєва Художній розпис у змісті 

підготовки майбутнього 

вчителя образотворчого 

мистецтва 

цільовий 

 змістовий операційний 

 оціночно-

результативний 

 

 

 

  

Додаток розроблено автором на основі аналізу теоретичних джерел. 
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Додаток Г 

 

Джерело: Державна служба статистики України. (2017). Основні показники 

діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2016/17 

навчального року: статистичний бюлетень. Київ: [Б.в.]. 
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Додаток Д 

К
о
м

п
о
 

н
ен

т
и

  

Критерії 

 

Показники 

 

Рівні 

ем
о

ц
ій

н
о

-м
о

т
и

в
а

ц
ій

н
и

й
  

Ступінь  

мотивації та 

позитивного 

емоційного 

ставлення до  

виховання 

естетичної 

культури учнів 

- наявність мотивації до здійснення виховання 

естетичної культури учнів;  

- стійкий інтерес до організації виховного 

процесу;  

- усвідомлення значущості оволодіння 

професійними знаннями та вміннями, 

необхідними для виховання естетичної 

культури учнів;  

- емоційне задоволення від здійснюваного 

виховного процесу 

Д
о

ст
а

т
н

ій
 

  

С
ер

ед
н

ій
 

 

Н
и

зь
к

и
й

 

к
о

г
н

іт
и

в
н

и
й

 

Система 

професійних 

знань студентів 

щодо 

структури, 

специфіки і 

методики 

виховання 

естетичної 

культури учнів 

- наявність знань студентів про сутність і 

ознаки естетичної культури учнів, їхня 

системність, міцність, глибина й 

інтеґративність;  

- володіння психолого-педагогічними знаннями 

та основами методики виховання естетичної 

культури учнів;  

- естетичний світогляд і рівень естетичної 

культури студентів 

Д
о

ст
а

т
н

ій
 

  

С
ер

ед
н

ій
  

  

Н
и

зь
к

и
й

 

к
р

еа
т
и

в
н

о
-д

ія
л

ь
н

іс
н

и
й

 

 

Система 

професійно-

значущих умінь 

і навичок для 

творчого 

здійснення 

процесу 

виховання 

естетичної 

культури учнів 

- уміння оригінально з творчим підходом 

виконувати педагогічні завдання в організації 

виховних заходів, спрямованих на 

формування естетичної культури учнів;  

- застосування нових технологій виховання у 

контексті означеної проблеми;  

- наявність навичок самоаналізу й адекватної 

самооцінки власних педагогічних дій у 

вихованні естетичної культури учнів, 

здатність до саморозвитку і 

самовдосконалення у професійному плані 

Д
о

ст
а

т
н

ій
 

  

С
ер

ед
н

ій
  

  

Н
и

зь
к

и
й

 

 

 

Додаток розроблено автором 
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Додаток Е 

Методики для визначення рівня сформованості  

емоційно-мотиваційного компонента  

Додаток Е.1 

Діагностика емоційного інтелекту (Н.Холл)  

 

Інструкція. Нижче Вам будуть запропоновані вислови, які так чи інакше 

відображають різні сторони Вашого життя. Будь ласка, запишіть цифру 

праворуч від кожного твердження, оцінюючи Вашу відповідь за однією з 

градацій: 

Повністю не згоден – 3 бали  

В основному не згоден – 2 бали 

Частково не згоден  – 1 бал  

Частково згоден  +1 бал  

В основному згоден  + 2 бали  

Повністю згоден  +3 бали  

Питальник  

1.Для мене як негативні, так і позитивні емоції є джерелом знання про те, як 

діяти в житті.  

2. Негативні емоції допомагають мені зрозуміти, що я повинен змінити в 

своєму житті. 

3. Я спокійний, коли відчуваю тиск з боку іншої людини.  

4. Я здатний спостерігати зміну своїх власних відчуттів. 

5. Коли необхідно, я можу бути спокійним і зосередженим, для того щоб 

діяти відповідно до запитів життя.  

6. Коли необхідно, я можу викликати у себе широкий спектр позитивних 

емоцій: веселощі, радість, внутрішнє піднесення та гумор.  

7. Я стежу за тим, як я себе почуваю.  

8. Після того, як щось збентежило мене, я можу легко упоратися зі своїми 

почуттями.  

9. Я здатний вислуховувати проблеми інших людей.  

10. Я не зациклююся на негативних емоціях.  

11. Я чутливий до емоційних потреб інших.  

12. Я можу впливати на інших людей заспокійливо. 

13. Я можу примусити себе знову й знову ставати перед перешкодами.  

14. Я прагну відноситись до життєвих проблем творчо. 

15. Я адекватно реагую на настрої, прагнення й бажання інших людей. 
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16. Я можу легко входити в стан спокою, готовності та зосередженості. 

17. Коли дозволяє час, я звертаюся до своїх негативних почуттів і 

розмірковую про те, в чому проблема.  

18. Я здатний швидко заспокоїтися після несподіваного засмучення.  

19. Знання про власні почуття допомагають мені підтримувати себе «у 

формі». 

 20. Я добре розумію емоції інших людей, навіть якщо вони не 

висловлюються відверто.  

21. Я можу точно розпізнавати емоції за виразом обличчя.  

22. Я можу легко відкинути негативні відчуття, коли необхідно діяти швидко.  

23. Я добре розпізнаю ознаки того, що людина потребує в дану хвилину.  

 24. Люди вважають мене знавцем переживань інших людей.  

25. Люди, які усвідомлюють свої справжні почуття, краще керують своїм 

життям.  

26. Я здатний поліпшити настрій інших людей.  

27. Зі мною можна порадитися з питань відносин між людьми. 

 28. Я добре налаштовуюся на емоції інших людей.  

29. Я допомагаю іншим використовувати їхні власні намагання для 

досягнення мети.  

30. Я можу легко відсторонитися від неприємних почуттів.  

Щиро дякуємо за відповіді! 

Обробка та інтерпретація даних 

Ключ 

Шкала «Емоційна обізнаність» – пункти 1, 2, 4, 17, 19, 25. 

 Шкала «Управління власними емоціями» – пункти 3, 7, 8, 10, 18, 30.  

Шкала «Самомотивація» – пункти 5, 6, 13, 14, 16, 22.  

Шкала «Емпатія» – пункти 9, 11, 20, 21, 23, 28.  

Шкала «Розпізнавання емоцій інших людей» – пункти 12, 15, 24, 26, 27, 

29.  

Рівні парціального емоційного інтелекту відповідно до знаку 

результатів: 14 і більше – високий; 8-13 – середній; 7 і менше – низький.  

Інтеграційний рівень емоційного інтелекту з урахуванням домінуючого 

знаку визначається за наступними кількісними показниками: 70 і більше – 

високий; 40-69 – середній; 39 і менше – низький. 

 

 

Джерело: Козляковський, П. А. (2004). Загальна психологія (Т. 2). (2-ге вид., 

допов. і перероб.). Миколаїв: МДГУ ім. П. Могили.  
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Додаток Е.2 

Тест на схильність до педагогічної професії (І.Зязюн) 

Інструкція: вам пропонується перелік якостей. «Приміряйте» їх на себе й 

оцініть ступінь їх виразності, виходячи з такої системи оцінок: 

5 – так 

4 – переважно так 

3 – важко сказати 

2 – швидше за все ні 

1 – ні 

1. Чи вважають інші, що Ви людина образлива, вразлива у спілкуванні (у 

відповідь на критику, зауваження)? 

2. Чи довго у Вас у душі залишається осад від різних переживань, що 

виникають під час спілкування (досада, радість, смуток)? 

3. Чи часто у Вас буває піднесення та спад настрою? 

4. Чи тяжко і довго переживаєте критику на Вашу адресу? 

5. Чи сильно Вас стомлює галаслива компанія? 

6. Ви помітно відчуваєте утруднення, соромитеся, коли знайомитеся з 

людиною? 

7. Вам легше і приємніше дізнаватися про щось із книжки, ніж питати в 

інших? 

8. Чи часто Ви відчуваєте бажання відпочити, побути наодинці? 

9. Чи довго Ви добираєте потрібні слова, коли доводиться розмовляти? 

10. Чи віддаєте Ви перевагу вузькому колу постійних знайомих перед 

широким колом нових? 

Залежно від набраної кількості балів можна зробити наступні 

висновки: 

40-50 балів – Вам не дуже підійдуть професії з частими і напруженими 

міжособистісними контактами. 

30-40 балів – Ви будете відчувати певний постійний дискомфорт, який 

доведеться переборювати зусиллям волі. 

20-30 балів – робота завдаватиме певних незручностей, але в цілому 

задовольнятиме Вас. 

10-20 балів – вам підходить робота, пов’язана зі спілкуванням. 

 

Щиро дякуємо за відповіді ! 

Джерело: Зязюн, І. А., Крамущенко, Л. В., Кривонос, І. Ф., Самещенко, О. Г., 

Семиченко, В. А. & Тарасевич, Н. М. (2004). Педагогічна майстерність (2-ге 

вид. допов. і перероб.). Київ: Вища школа. 
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Додаток Е.3 

Анкета для виявлення рівня мотивації студентів до проблеми виховання 

естетичної культури учнів  

(адаптована Н. Гатеж на основі Г. Сотської) 

Шановні друзі! 

Ваші об’єктивні відповіді на поставлені запитання допоможуть  нам 

дослідити стан підготовки майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів. Анкетування анонімне, 

результати будуть використані тільки з науковою метою. 

Дайте відповіді на запропоновані запитання 

1. Як Ви вважаєте, чи є актуальною на сьогодні проблема виховання 

естетичної культури учнів? (підкреслити потрібне)        

Так       ні        Не можу відповісти 

2. Наскільки Ви вважаєте себе теоретично підготовленим до здійснення 

виховання естетичної культури учнів на уроках образотворчого мистецтва 

та в позаурочний час?(підкреслити потрібне)    

Повністю    Достатньо  Частково   Не готові   

3. Наскільки Ви вважаєте себе практично підготовленим до здійснення 

виховання естетичної культури учнів на уроках образотворчого мистецтва 

та в позаурочній діяльності? (підкреслити потрібне)     

Повністю  Достатньо   Частково   Не готові      

4. Чи вважаєте  Ви себе естетично освіченою особистістю?   

Так   Ні    Не можу відповісти 

5. Як Ви думаєте, в чому проблема, пов’язана зі здійсненням  виховання 

естетичної культури учнів уроках образотворчого мистецтва та в 

позаурочній діяльності? 

а) недостатній рівень методично-педагогічної підготовки студентів у закладі 

вищої освіти з даної проблеми; 

б) низький рівень мотивації до вказаної діяльності; 

в) низький інтерес до майбутньої професійної виховної діяльності з учнями; 

г) недостатній рівень самоосвіти студентів у галузі естетичного виховання учнів; 

д) усі вище вказані причини. 

6. На Вашу думку, яка допомога потрібна майбутньому вчителю образотворчого 

мистецтва для здійснення виховання естетичної культури учнів на уроках 

образотворчого мистецтва?(підкреслити потрібне) 

а) психологічна;  б) дидактична;   в) методична;   г) наукова;   д) усі варіанти. 

7. Якому методу виховання естетичної культури студентів, на Ваш погляд, 

приділялося недостатньо уваги у Вашому навчальному закладі: 

а) виховання естетичної культури самих студентів; 
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б)  заохочення студентів до самоосвіти з даного питання; 

в) обидва варіанти правильні; 

г) Ваш варіант________________________________________________ 

8.Як Ви вважаєте, чи потрібно доповнити дисципліни спеціальної підготовки 

темами чи розділами, пов’язаними з методикою виховання естетичної 

культури учнів? (підкреслити потрібне)   Так    Ні    Не можу відповісти 

9. Які шляхи та засоби, що підвищують рівень підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів на уроках 

образотворчого мистецтва,  на Ваш погляд, є найбільш ефективними: 

а) зростання естетичного рівня лекційних, семінарських і практичних занять; 

б) підвищення мотивації у студентів до майбутньої професії та виховання 

естетичної культури учнів зокрема; 

в) участь майбутніх учителів у роботі студентських гуртків, виставках, пленерах, 

науково-методичній роботі факультету тощо; 

г)  удосконалення організації педагогічних і технологічних практик; 

д) Ваші пропозиції_____________________________________________ 

10.Як навчання у закладі вищої освіти вплинуло на Вашу підготовку до  

виховання естетичної культури учнів?(підкреслити потрібне)       

 Вплинуло  позитивно  Вплинуло частково  Не вплинуло ніяк 

 

 

 

Щиро дякуємо за відповіді! 

 

 

Джерело: Сотська, Г. І. (2014). Теоретичні і методичні засади формування 

Сотська, Г. І. естетичної культури майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва в педагогічних університетах. (Дис. д-ра пед. наук). Національна 

академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих, Київ.  
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Додаток Е.4 

Анкета для виявлення рівня інтересу студентів до образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва 

(адаптована Н. Гатеж на основі В. Процюка) 

1. Наскільки важливим для Вас особисто, як майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва, є вивчення вказаних предметів (впишіть у 

таблицю): 

а) не обов’язково    б)  не дуже важливо      в) важливо     г) дуже важливо 

1.  Рисунок                        

2.  Живопис     

3.  Композиція                                       

4.  Професійна майстерність            

5.  Технологія   

6.  Естетика  

7.  Культурологія   

8.  Методика викладання спецдисциплін               

 

2. Якому виду образотворчого мистецтва Ви надаєте перевагу?   

 а) живопис б)  графіка  в) художня фотографія   г) скульптура  д) архітектура   

е) декоративно-прикладне мистецтво 

3. Чи є у Вас особиста галерея?  

а) так                б)  ні  

4. Чи займалися Ви до вступу в навчальний заклад у гуртках з 

образотворчого чи декоративно-прикладного мистецтва?    

  а) так               б)  ні   

5. Які заклади естетичного спрямування Ви відвідуєте (виставковий 

зал,музей, філармонія, театр і т. д.)? ___________________________________ 

6. Як часто?     

 щотижня     1раз на місяць    1раз   на півроку    

  1раз на рік дуже рідко    не відвідую взагалі 

7 . Чи займаються  у Вашій сім’ї  образотворчим, декоративно-прикладним 

чи іншим видом мистецтва? 

   а) так              б)  ні 

8. Вкажіть, які заходи Ви проводите у колі сім’ї з метою естетичного 

розвитку _______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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9. З’ясуйте значення образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва у 

вихованні естетичної культури учнів.  

а) важливе;  б) не дуже важливе;             в) не можу відповісти 

Ваш 

варіант__________________________________________________________ 

10.На Вашу думку,  яка роль учителя образотворчого мистецтва у вихованні  

естетичної культури 

школярів?_________________________________________________________ 

 

 

Щиро дякуємо за відповіді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело:  Процюк, В. М.  (2007). Підготовка майбутніх учителів музики до 

виховання у молодших школярів морально-естетичних почуттів засобами 

народної музичної творчості. (Дис. канд. пед. наук). Інститут проблем 

виховання АПН України, Київ. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%BA%20%D0%92$
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Додаток Е.5 

Методика вивчення мотивів навчально-творчої діяльності студентів 

(адаптована Н. Гатеж за А. Реаном, В. Якуніним) 

 

Шановні друзі! 

Уважно прочитайте наведений перелік мотивів навчально-творчої 

діяльності. Оцініть за 7-бальною шкалою мотиви за значущістю для Вас. 

При цьому 1 бал відповідає мінімальній значущості, а 7 балів – максимальній. 

 Оцініть, будь ласка всі наведені у списку мотиви, не пропускаючи 

жодного.  

Мотиви навчально-творчої діяльності:  

1. Стати творчим художником.   

2. Отримати диплом учителя образотворчого мистецтва.   

3. Успішно продовжити навчання на наступних курсах.   

4. Успішно навчатися, складати екзамени на «добре» та 

«відмінно». 

 

5. Постійно отримувати стипендію.   

6. Отримати глибокі та міцні знання.   

7. Освоїти різні художні техніки.   

8. Не запускати вивчення предметів навчального циклу.  

9. Не відставати від однокурсників.    

10. Забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності.  

11. Виконувати педагогічні вимоги.   

12. Здобути повагу викладача.   

13. Бути взірцем для однокурсників.   

14. Домогтися схвалення від батьків та оточення.   

15. Уникнути осуду та покарання за погане навчання.   

16. Отримати інтелектуальне задоволення.  

 

Джерело: Одегов, Ю.  Г., Руденко Г. Г., Апенько С. М. & Мерко, А. І. (2010). 

Мотивація персоналу. Москва: Альфа-Прес. 

http://biblio.royalwebhosting.net/motivatsiya-personala-odegov.html
http://biblio.royalwebhosting.net/motivatsiya-personala-odegov.html
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Додаток Е.6 

Анкета  

для визначення рівня сформованості емоційно-мотиваційного компонента 

готовності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів  

(адаптована Н. Гатеж на основі О. Ліби) 

 

Шановні студенти! 

Використовуючи 5-бальну шкалу оцінювання, визначте свій рівень готовності за 

тією чи іншою ознакою, обвівши той бал, який відповідає Вашій думці 

 (1 – не володію взагалі; 5 – володію повною мірою). 

 

1. Бажання постійно вдосконалювати свою діяльність у напрямку 

підготовки до виховання естетичної культури учнів, усвідомлення 

власного прогресу.  

 

1∙2∙3∙4∙5 

2. Потреба постійного оновлення знань, загальнопедагогічних і 

спеціальних умінь, сформованість бажання переймати передовий 

досвід із  виховання естетичної культури учнів. 

1∙2∙3∙4∙5 

 

3.Сформованість мотиву самовдосконалення у напрямку підготовки до 

виховання естетичної культури учнів. 

1∙2∙3∙4∙5 

4. Активне ставлення до оволодіння професією вчителя 

образотворчого мистецтва, постійний пошук нового.  

1∙2∙3∙4∙5 

5. Сформованість потреби ефективно використовувати набутий 

теоретико-практичний досвід із виховання естетичної культури 

учнів на уроках образотворчого мистецтва та в позаурочній 

діяльності. 

1∙2∙3∙4∙5 

 

6. Потреба експериментувати з інноваційними методами та засобами 

освітньо-виховної роботи, усвідомлення необхідності 

використовувати їх на уроках образотворчого мистецтва та в 

позаурочній діяльності. 

1∙2∙3∙4∙5 

 

 

7. Бажання впроваджувати інноваційні, ефективні педагогічні 

технології в предметній області «образотворче мистецтво» для 

виховання естетичної культури учнів на уроках образотворчого 

мистецтва та в позаурочній діяльності.  

1∙2∙3∙4∙5 

 

 

8. Сформованість мотиву подолання труднощів у процесі виховання 

естетичної культури учнів. 

1∙2∙3∙4∙5 

 

9. Потреба реалізації та розвитку внутрішнього креативного 

потенціалу, необхідність творчого вивчення образотворчого 

мистецтва,  орієнтованість на розвиток естетичного досвіду учнів і 

1∙2∙3∙4∙5 
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виховання естетичної культури. 

10. Прагнення навчити учнів використовувати набутий естетичний 

досвід  у побутових ситуаціях, розширювати  їх естетичний 

світогляд.  

1∙2∙3∙4∙5 

 

 

Дякуємо за співпрацю!  

 

 

Ключ. Суму отриманих балів поділіть на кількість запитань у анкеті. Отриманий 

бал співвіднесіть із шкалою, де:  

5 балів – Ви володієте пошуково-творчим (високим) рівнем сформованості 

емоційно-мотиваційного компонента готовності майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів;  

4 бали – Вам притаманний виконавчо-діяльнісний (достатній) рівень 

сформованості емоційно-мотиваційного компонента готовності майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів;  

3 бали – Ви виявили відтворювально-репродуктивний (задовільний) рівень 

сформованості емоційно-мотиваційного компонента готовності майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів;  

2 бали − Ваш рівень сформованості емоційно-мотиваційного компонента 

готовності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів є елементарно-інтуїтивним (низьким).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Ліба, О. М. (2016). Формування готовності майбутніх учителів 

початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання 

математики в школі. (Дис. канд. пед. наук). Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія, Хмельницький. 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B0%20%D0%9E$
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Додаток Е.7 

Інтерв’ю для проведення зі студентами 

з метою виявлення первинної інформації про мотиви вступу на 

факультет і зацікавленість майбутнім фахом 

 

1.Чому ви обрали навчання саме на мистецькому факультеті? 

2. Що спонукало Вас до такого вибору? 

3. Чи вплинула думка Ваших батьків, друзів чи вчителів на вибір майбутньої 

професії? Чи це Ваш свідомий вибір? 

4. Чи мріяли Ви в дитинстві стати вчителем образотворчого мистецтва? 

5.Як Ви думаєте, чи є важливою в даний час Ваша майбутня професія?  Чим 

саме? 

6. Чи вважаєте Ви, що майбутній учитель образотворчого мистецтва має бути 

наділений високим рівнем естетичної культури? 

7. Опишіть учителя образотворчого мистецтва з високим рівнем естетичної 

культури. Який він? 

8. Чи буде цікаво школярам із таким учителем і чи зможе він виховати в них 

високі естетичні ідеали та смаки?  

 

 

Дякуємо за щирі відверті відповіді! 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором. 
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Додаток Е. 8 

Результати інтерв’ю зі студентами 

№

з/

п 

Питання інтерв’ю Відповіді студентів абсо

л. 

к-ть 

% 

 

1. Чому Ви обрали навчання саме 

на мистецькому факультеті? 

Що спонукало Вас до такого 

вибору?  

Бажання стати 

художником, 

вдосконалити свої 

художньо-творчі 

здібності, 

33 38,4 

Мріяли стати вчителем 

образотворчого мистецтва 

18 20,9 

Тому що заклад близько 

розташований до місця 

проживання. 

11 12,8 

Порадили друзі, знайомі, 

вчитель образотворчого 

мистецтва. 

15 17,4 

Тут училися мої батьки, 

родичі, друзі 

9 10,5 

 

2. 

Чи вплинула думка Ваших 

батьків, друзів чи вчителів на 

вибір майбутньої професії? Чи 

це Ваш свідомий вибір? 

Так, вплинула 54 62,8 

Власний вибір 32 37,2 

 

3. 

Чи мріяли Ви в дитинстві стати 

вчителем образотворчого 

мистецтва? 

Так  18 20,9 

Ні 68 79,1 

 

 

4. 

Як Ви думаєте, чи є важлива в 

даний час Ваша майбутня 

професія? Чим саме? 

Так, тому що «вчитель 

прищеплює найвищі 

духовні якості та вміння 

творити красу, творчо 

мислити, розвивати свої 

здібності» 

12 14,0 

Ні 35 40,7 

Не знаю 39 45,3 

 

5. 

Чи вважаєте Ви актуальною в 

даний час проблему виховання 

Так  25 29,1 

Ні 21 24,4 
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естетичної культури учнів 

закладу загальної середньої 

освіти? 

Не знаю 40 46,5 

 

6. 

Чи вважаєте Ви, що майбутній 

учитель образотворчого 

мистецтва має бути наділеним 

високим рівнем естетичної 

культури? 

Так  42 48,8 

Ні - - 

Не знаю 44 51,2 

 

7. 

Чи буде цікаво школярам з 

таким учителем і чи зможе він 

виховати в них високі естетичні 

ідеали та смаки? 

Так  31 36,0 

Ні - - 

Не впевнений 55 64,0 

 

8. 

Чи можете розкрити зміст 

поняття «естетична культура»? 

Так,частково розкрили. 26 30,2 

Ні, не розумію його 

змісту 

60 69,8 

9. Чи володієте Ви знаннями з 

методики виховання естетичної 

культури учнів 

Так, частково 29 33,7 

Не володію взагалі 57 66,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором. 
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Додаток Ж 

Методики для визначення рівня сформованості когнітивного 

компонента 

Додаток Ж.1
Дидактичний тест на виявлення рівня обізнаності з теорії виховання 

Шановні друзі! 

Ваші об’єктивні відповіді на поставлені запитання допоможуть  нам дослідити  стан 

підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів. Анкетування анонімне, результати будуть використані тільки у наукових 

цілях. 

На кожний номер тестового завдання у відповідній клітинці наведеної нижче таблиці 

поставте, будь ласка, позначку “Х” тієї літери відповіді, яка, на Вашу думку, є правильною. 

Горизонтальна нумерація в таблиці позначає номери тестових завдань, вертикальна – 

номери відповідей. 

 

1. Як Ви вважаєте, що таке виховання: 

а) цілеспрямована система впливу вихователя на вихованців з метою формування у 

них певних властивостей і якостей; 

б) цілеспрямований процес розвитку особистості; 

в) взаємодія вихователя і вихованця. 

2. Головною метою виховання, на Вашу думку, є: 

а) передача молодому поколінню духовної культури; 

б) формування гармонійної всебічно розвиненої особистості учня; 

в) формування навичок поведінки в суспільстві; 

3. До основних напрямів виховання відносять: 

а) розумове, моральне, трудове, естетичне, фізичне; 

б) патріотичне, економічне, правове, екологічне, статеве; 

в) обидва варіанти правильні. 

4. Естетичне виховання учнів – це 

а) один із напрямів виховання, спрямований на розвиток естетичних смаків учнів; 

б) один із напрямів виховання, спрямований на формування здатності в учнів 

перетворювати дійсність за законами краси; 

в) один із напрямів виховання, спрямований на розвиток розумових сил учнів. 

5. Завдання естетичного виховання полягає у: 

а) формуванні почуття прекрасного та здатності перетворювати навколишню 

дійсність за законами краси; 

б) формуванні переконань, розвитку почуттів; 

в) виховання творчості, ініціативності та почуття краси. 

6. Методи виховання – це: 

а) шляхи соціалізації кожної особистості; 

б) змістовні компоненти програми виховання; 
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в) спосіб впливу вихователя на свідомість, волю та поведінку учнів. 

7. Слово, музика, пісня, вірші, звуки природи, предмет, зображення, художній 

образ, відео-, кіно-, фотозапис – є: 

 а) методами виховання; 

 б) засобами виховання; 

 в) принципами виховання. 

8.  До основних форми організації виховного процесу в школі належать: 

а) урок, виховні заходи, тематичні вечори, змагання; 

б) екскурсія, подорож; 

в) лекція, семінар, диспут. 

9.Бесіда, розповідь, показ, демонстрація, заохочення, змагання, метод 

прикладу – це: 

а) методи виховання; 

б) засоби виховання; 

в) форми виховання. 

10. До основних форм організації виховання естетичної культури відносять: 

а) урок, гурток, фестиваль, мистецький конкурс, тематичний вечір, зустрічі з 

митцями, виставка творчих робіт; 

б) урок, бесіда, пленер, практика, лекція, тематичний вечір; 

в) лекція, розповідь, мистецький конкурс, фестиваль. 

11. Естетична культура особистості – це: 

а) матеріальні й духовні надбання суспільства; 

б) високий рівень естетичних почуттів; 

в) сформованість у людини естетичних знань, смаків, ідеалів, розвиток здібностей 

до естетичного сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, потребу вносити 

прекрасне в навколишній світ. 

12. Естетичні знання, здібності до естетичного сприймання явищ дійсності, 

творів мистецтва, естетичні почуття, судження, ідеали, смаки, потреби 

вносити прекрасне в оточуючий людину світ, зберігати прекрасне, жити за 

законами краси є структурними компонентами…  

 а) естетичної діяльності вихованців;  

б) методів естетичного виховання; 

в) естетичної культури вихованців. 

13. Що Ви віднесете  до  виховання естетичної культури  учнів: 

а) цілеспрямований систематичний процес виховання естетичних поглядів, 

переконань  і формування на їх основі естетичного смаку; 

б) вироблення вміння бачити прекрасне в навколишньому середовищі; 

в)  набуття учнями  художніх знань і вмінь. 

14.  До особливостей виховання естетичної культури учнів загальноосвітньої 

школи відносять: 
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а) врахування вікових індивідуальних особливостей учнів (початкової школи та 

середньої), їх задатків, нахилів і можливостей; 

б) опора на естетичний досвід та естетичні вподобання учнів; 

в) обидва варіанти. 

15. Яку  роль у вихованні естетичної культури учнів відіграє образотворче 

мистецтво: 

а) важливу; 

б) одну з головних, тому що мистецтво має значний потенціал для естетичного 

виховання учнів;   

в) незначну.

 

Таблиця для відповідей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щиро дякуємо за відповіді!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором. 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ва                
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Додаток Ж.2 

Дидактичний тест на виявлення рівня обізнаності студентів 

з теорії естетичної культури та її складових 

Шановні друзі! 

Ваші об’єктивні відповіді на поставлені запитання допоможуть  нам 

дослідити  стан підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

до виховання естетичної культури учнів. Анкетування анонімне, результати 

будуть використані тільки у наукових цілях. 

На кожний номер тестового завдання у відповідній клітинці наведеної 

нижче таблиці поставте, будь ласка, позначку “Х” тієї цифри відповіді, яка, 

на Вашу думку, є правильною. Горизонтальна нумерація в таблиці позначає 

номери тестових завдань, вертикальна – номери відповідей 

 

1. Естетичні знання, здібності до естетичного сприймання явищ дійсності, 

творів мистецтва, естетичні почуття, судження, ідеали, смаки, потреби 

вносити прекрасне в навколишній світ, зберігати прекрасне, жити за 

законами краси є структурними компонентами…  

1) естетичної діяльності вихователя;  

2) методів естетичного виховання; 

3) естетичної культури; 

4) естетичної діяльності.  

2. Первинність національної культури; врахування етнопсихологічних 

особливостей національного художнього мислення; календарна 

організація естетико-виховної роботи є: 

1) принципами естетичного виховання;  

2) етапами естетичного виховання; 

3) методами естетичного виховання; 

4) результатом естетичного виховання. 

3. Одним із факторів, що визначає зміст діяльності особистості у вільний 

час є:   

1) метод естетичного виховання;  

2) естетичні почуття вчителя; 

3) рівень естетичної культури особистості; 

 4) концепція естетичного виховання учнівської молоді.  

4. Природа, краса побуту і оточуючого світу, мистецтво, участь людини в 

різних видах діяльності, національні цінності є …  

1) компонентами естетичної діяльності;  

2) принципами естетичного виховання; 

3) методами естетичного виховання; 

4) засобами естетичного виховання.  
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5. На розвиток у школярів здібності сприймати прекрасне в природі, праці, 

творах мистецтва, навколишній дійсності, поведінці людей, які бажають 

насолоджуватися цим прекрасним, спрямований …  

1) авторитет вчителя;  

2) зміст естетичного виховання; 

3) естетичний смак; 

4) навчальний план.  

6. Уявлення особистості про красу як мету, до досягнення якої прагне 

людина, і разом з тим основний критерій, з позицій якого вона оцінює 

навколишню дійсність, людей, їх поведінку, вчинки називається ...  

1) естетичною діяльністю; 

2) естетичним сприйманням;  

3) естетичним смаком; 

4) естетичним ідеалом.  

7. Стійке емоційно-оцінне ставлення людини до прекрасного, що носить 

вибірковий характер і формується на базі конкретних естетичних знань, 

сприйняття, почуття, ідеалів, суджень і понять, називається … 

 1) естетичним смаком;  

2) естетичною діяльністю; 

3) методом естетичного виховання;  

4) естетичною насолодою.  

8. Здатність людини до виокремлення в явищах дійсності й мистецтва 

процесів, властивостей, якостей, що викликають естетичні переживання, 

естетичну насолоду називається: 

 1) естетичною діяльністю;  

2) естетичним сприйманням;  

3) методом естетичного виховання;  

4) естетичним самовихованням. 

9. Ставлення особистості до явищ життя, природи, мистецтва відбивається 

в:  

1) концепції естетичного виховання молоді;  

2) естетичних судженнях; 

3) плані виховної роботи вчителя;  

4) змісті естетичного виховання.  

10. Передбачає певну організацію системи освітньо-виховного процесу, в 

умовах якої учні можуть безпосередньо стикатися з прекрасним, постійно 

збагачуватись новими естетичними враженнями й знаннями, виховуючи 

чутливість до прекрасного в житті, природі, мистецтві … 

 1) естетичне виховання школярів;  
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 2) метод естетичного виховання; 

 3) діагностика естетичної культури; 

 4) естетична культура особистості.  

 

Таблиця для відповідей 

 

№ 

обраного 

варіанту  

№ питання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

 

 

 

Щиро дякуємо за відповіді! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором.  
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Додаток Ж.3 

Методика «Незакінчені речення» (В. Радкіна)  

Інструкція: пропонуємо Вам 10 незакінчених речень, які треба допрацювати. 

Прочитайте їх і допишіть перше, що спаде Вам на думку. 

1. Естетичним ідеалом для мене є_______________________________________ 

 2. Справжня краса міститься___________________________________________ 

 3. Люди ходять у театри, тому що_______________________________________ 

 4. Я можу отримати естетичну насолоду від______________________________ 

5. Учитель образотворчого мистецтва відрізняється від учителя математики 

тим, що_____________________________________________________________ 

6. Естетичні цінності існують для того, щоб______________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Люди, які плачуть над книгою або фільмом_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 8. Мій естетичний смак відрізняється від смаку інших тим, що______________ 

____________________________________________________________________ 

 9. На мій погляд, справжнім естетичним смаком володіють_________________ 

____________________________________________________________________ 

10. Якщо будь-яке явище в мистецтві мені не зрозуміле, я__________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Інтерпретація: За кожну правильну відповідь нараховується певна кількість 

балів: чітка відповідь – 10 балів, нечітка – 5 балів, не зовсім зрозуміла – 1 бал.  

Відтак, рівні сформованості естетичного ідеалу є такі: 

75- 100 балів – високий,  

46-74 – середній,  

10-45 – низький. 

 

Джерело: Радкіна, В. Ф. (2004). Формування художньо-естетичного смаку як 

професійної якості майбутнього вчителя. (Дис. канд. пед. наук). Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет, Ізмаїл.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%92$
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Додаток Ж.4 

Анкета  

для визначення художньо-естетичного світогляду студентів 

(адаптована Н. Гатеж на основі І. Сідорової) 

 

Шановні студенти! Дайте відповіді на запропоновані запитання. 

1. Які культурні епохи Вам відомі? __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Назвіть відомих Вам представників різних видів мистецтва (якої країни)?  

а) живопис___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) музика ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в) художня література _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

3. Яких Ви знаєте сучасних художників? 

а) вітчизняних________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) зарубіжних________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Назвіть основні напрямки та течії сучасного мистецтва? 

_____________________________________________________________________ 

5. Назвіть митців Вашого регіону і вкажіть їх напрям роботи в галузі 

декоративно-прикладного мистецтва ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Щиро дякуємо за відповіді! 

 

Джерело: Сідорова, І. С. (2013). Формування естетичної культури студентів 

педагогічних університетів у позааудиторній художній діяльності (Дис. канд. 

пед. наук). Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, 

Умань. 
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Додаток И 

Методики для визначення рівня сформованості  

креативно-діяльнісного компонента  

Додаток И.1

Тест на визначення загального рівня творчого потенціалу особистості  

(Н. Фетискин , В. Козлов, Г. Мануйлов) 

Бланк опитувальника 

1. Вам доводиться займатися незнайомою справою. Чи відчуваєте Ви 

бажання досягти в ній досконалості? 

а) так; 

б) як вийде, так і буде; 

в) якщо це дуже важко, то так. 

2. Якщо справа, яку Ви не знаєте, вам подобається, чи хочете дізнатися про 

неї все? 

а) так; 

б) ні, треба вчитися тільки основному; 

в) ні, я тільки хочу задовольнити свою цікавість. 

3. Коли Ви зазнаєте невдачі, то: 

а) якийсь час вперто продовжуєте, навіть всупереч здоровому глузду; 

б) відразу махнете рукою на цю затію, тільки-но зрозумієте її нереальність; 

в) продовжуєте робити  свою справу, поки здоровий глузд не покаже 

нездоланність перешкод.  

4. Професію потрібно вибирати, виходячи з: 

а) своїх можливостей і перспектив для себе; 

б) стабільності, значущості, важливості професії, потреби в ній; 

в) престижу переваг, які вона забезпечить. 

 5. Подорожуючи, могли б Ви легко орієнтуватися на маршруті, по якому 

вже пройшли? 

а) так; 

б) ні; 

в) якщо місце сподобалося і запам’яталося, то так. 

6. Чи можете Ви пригадати одразу ж після бесіди все, про що під час неї 

йшлося? 

а) так; 

б) ні; 

в) згадаю все, що мене зацікавило. 

7. Коли  Ви чуєте слово незнайомою мовою, чи можете повторити його по 

складах без помилок, навіть не знаючи його значення? 

а) так; 
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б) ні; 

в) повторю, але не зовсім правильно. 

8.У вільний час Ви волієте: 

а) залишатися на одинці, поміркувати; 

б) перебувати в компанії; 

в) мені байдуже, на самоті чи в компанії. 

9. Займаючись якоюсь справою, Ви вирішуєте припинити її тільки тоді, 

коли: 

а) справу завершено, вона здається вам відмінно виконаною; 

б) ви більш-менш  задоволені виконаним; 

в) справа здається зробленою, хоча її можна зробити краще, але навіщо? 

10. Коли Ви на самоті, то: 

а) любите мріяти про якісь речі, можете абстрагуватися; 

б) за будь-яку ціну намагаєтеся знайти собі конкретне заняття; 

в) іноді любите помріяти, але про речі, які пов’язані з Вашими справами. 

11. Коли якась ідея захоплює Вас, то Ви думатимете про неї: 

а) незалежно від того, де і з ким ви перебуваєте; 

б) тільки наодинці; 

в) тільки там, де є тиша.  

12. Коли Ви обстоюєте якусь ідею, Ви: 

а) можете відмовитися від неї, якщо аргументи опонентів здаватимуться Вам 

переконливими; 

б) залишитеся при своїй думці, які б аргументи не висувалися; 

в) зміните свою думку, якщо опір виявиться надто сильним.

 

Ключ для обробки 

 

Тепер підрахуйте бали. 

За відповідь «а» нараховуються 3 бали, 

 за відповідь «б» - 1 бал,  

за відповідь «в» - 2 бали. 

  Подані запитання діагностували межі вашої допитливості, впевненість у 

собі, стабільність, зорову і слухову пам’ять, прагнення до незалежності, 

здатність абстрагуватися і зосереджуватися. Ці показники і є якостями творчого 

потенціалу. 

  Якщо Ви набрали 48 і більше балів, то у Вас закладений значний 

творчий потенціал, який дарує широкий спектр творчих можливостей. Якщо
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 Ви зможете використати здібності, то Вам доступні найрізноманітніші форми 

творчості. 

Якщо Ви набрали 24-47 балів, то у Вас є якості, які дають змогу творити, але є 

і бар’єри для творчості. Найбезпечніший з них – страх, особливо у людей, 

орієнтованих на обов’язковий успіх. Очікування невдачі сковує уяву – основу 

творчості. Страх може бути й соціальний – страх громадського осуду. Будь-

яка нова ідея проходить через етап несподіванки, подиву, невизнання, 

засудження оточуючими. Страх осудження за нестандартні судження, незвичну 

для інших поведінку, погляди, почуття сковує творчу активність, знищує 

творчу особистість. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Фетискин, Н. П., Козлов, В. В. & Мануйлов, Г. М. (2002). Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва: 

Издательство института психотерапии. 
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Додаток И.2 

Анкета 

 самооцінки ставлення майбутнього вчителя образотворчого мистецтва  

до процесу виховання естетичної культури учнів  

(адаптована Н. Гатеж) 

Шановні друзі! 
Ваші об’єктивні відповіді на поставлені запитання допоможуть  нам дослідити  

стан підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів. Анкетування анонімне, результати будуть використані тільки з 

науковою метою. 

Прочитайте уважно твердження, які вказані в анкеті. Кожне з них оцініть за 

п’ятибальною шкалою, враховуючи те, наскільки це положення відповідає особисто Вам. 

1. Ціннісне ставлення до процесу виховання естетичної культури учнів. 

(1, 2, 3, 4, 5) 

2. Ціннісне ставлення до особистості та індивідуально-психологічних 

особливостей учнів.        (1, 2, 3, 4, 5)  

3. Визнання провідної ролі вікових особливостей учнів у процесі виховання 

естетичної культури.        (1, 2, 3, 4, 5) 

4. Активна та відповідальна позиція у процесі виховання естетичної культури 

учнів.           (1, 2, 3, 4, 5)  

5. Прагнення надавати допомогу учням при здійсненні виховання естетичної 

культури учнів.         (1, 2, 3, 4, 5) 

6. Висока моральна відповідальність перед учнями та перед собою за 

відповідні рекомендації щодо виховання естетичної культури учнів. 

        (1, 2, 3, 4, 5) 

7. Орієнтація на гуманістичні цінності, толерантність у процесі виховання 

естетичної культури учнів.      (1, 2, 3, 4, 5)  

Підрахуйте загальну кількість балів, що отримані за кожним пунктом.  

Інтерпретація результатів: 

29-35 – високий рівень ціннісного ставлення до процесу виховання естетичної 

культури учнів;  

22-28 – вище середнього рівня; 

8-14 – середній рівень;  

8-14 – нижче середнього рівня;  

1-7– низький рівень. 

 

Джерело: Єгорова, Є. В., Ігнатович, О. М., Кобченко, В. В., Литвинова, Н. І., 

Марченко, І. Б., Мерзлякова, О. Л. Шевенко, А. М. (2014). Психодіагностичне 

забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти. Кіровоград: Імекс- 

ЛТД. 
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Додаток И.3 

Анкета 

для виявлення здатності студентів до естетичного самовиховання            

та самовдосконалення 

Шановні друзі! 

Ваші об’єктивні відповіді на поставлені запитання допоможуть  нам 

дослідити  стан підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

до виховання естетичної культури учнів. Анкетування анонімне, результати 

будуть використані тільки у наукових цілях. 

 

Дайте відповіді на запропоновані запитання 

1. Чи прагнете Ви позбутися власних недоліків в естетичному 

розвитку?____________________________________________________________ 

2.  Які психічні властивості, на Вашу думку, сприяють естетичному 

самовдосконаленню?__________________________________________________  

3. Чи досить часто Ви користуєтеся мистецтвознавчою літературою для 

набуття естетичних знань? _____________________________________________     

4. Чи відповідально ставитеся до завдань естетичного 

характеру?___________________________________________________________ 

5. Чи наполегливі й самостійні у розв’язанні творчого завдання? 

____________________________________________________________________ 

6. Назвіть останній захід естетичного напрямку, в якому Ви брали 

участь?______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Здійсніть самооцінку та самоаналіз виступу в зазначеному 

заході?______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Яким чином Ви здійснили б самокорекцію Вашої естетичної 

діяльності?___________________________________________________________ 

 

Щиро дякуємо за відповіді! 

 

Джерело: Сідорова, І. С. (2013). Формування естетичної культури студентів 

педагогічних університетів у позааудиторній художній діяльності (Дис. канд. 

пед. наук). Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, 

Умань. 
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Додаток И.4 

Анкета  

для виявлення сформованості досвіду активної естетичної діяльності 

студентів (І.Сідорова) 

1. Які  художні здібності Ви маєте? (зробіть відмітки  у таблиці) 

1.  Здібності до музичної діяльності  

2.  Здібності до хореографічної діяльності   

3.  Здібності до літературної діяльності   

4.  Здібності до образотворчої діяльності  

5.  Здібності до акторської діяльності  

6.  Здібності до дизайнерської діяльності  

7.  Інші здібності  

2. Які позашкільні заклади Ви відвідували перед вступом у ЗВО? 

1.  Музична школа  

2.  Художня школа  

3.  Спортивна школа  

4.  Танцювальні гуртки  

5.  Наукові гуртки  

6.  Гурток юного натураліста  

7.  Гурток фотолюбителів  

8.  Не відвідували жодного  

9.  Ваш варіант  

3.У яких факультетських і загальноуніверситетських заходах Ви берете 

участь? 

1.  Огляди художньої самодіяльності  

2.  Музичні конкурси  

3.  КВК  

4.  Творчі вечори  

5.  Тематичні концерти  

6.  Виставки творчих робіт  

7.  Інтелектуальні змагання «Що? Де? Коли?»   

8.  Спортивні змагання  

9.  Ваш варіант  

10.  Не беру участі у виховних заходах  

Щиро дякуємо за відповіді! 

Джерело: Сідорова, І. С. (2013). Формування естетичної культури студентів 

педагогічних університетів у позааудиторній художній діяльності (Дис. канд. 

пед. наук). Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, 

Умань. 
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Додаток К 

Копії робочих навчальних планів закладів вищої освіти 

Додаток К.1 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
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Додаток К.2 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  
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Додаток К.3 

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ 
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Додаток Л 

Анкета 

для вчителів образотворчого мистецтва/початкових класів, 

 які викладають образотворче мистецтво 

Шановні колеги! 

Запропоновані на Ваш розгляд питання допоможуть нам дослідити стан 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів. Анкетування анонімне, результати будуть 

використані з науковою метою. 

Заздалегідь вдячні за участь в експерименті! 

1. Який у Вас стаж педагогічної діяльності __________________ 

2.  Чи маєте Ви спеціальну художню освіту?   так    ні    часткову. 

3. Чи існує, на Ваш погляд, різниця між поняттями «естетичне виховання» та 

«естетична культура»?  

а) не можу пояснити їх значення; 

б) ) поняття різні за значенням;  

 в) поняття близькі за змістом. 

4. Естетична культура учнів – це________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Як співвідносяться між собою поняття естетична свідомість, естетичні 

здібності, естетична діяльність, естетичні почуття та потреби? 

а) вони є структурними елементами естетичної культури особистості;        

б) це окремі, не пов’язані між собою поняття. 

6. Чи працюєте Ви цілеспрямовано над вихованням естетичної культури учнів 

на уроках образотворчого мистецтва та в позаурочний час? 

а) систематично  б) час від часу      в)рідко  в) не працюю. 

7. Оцініть, будь ласка, рівень власної підготовки до виховання естетичної 

культури учнів?  

а) добре підготовлений  б) недостатньо підготовлений  

в) частково підготовлений  г) не підготовлений взагалі. 

8. Які форми роботи, на Ваш погляд, є найбільш ефективними у вихованні 

естетичної культури учнів?  

а) групова робота,  робота в парах, фронтальна; 

б) здійснення інтеграції між образотворчим мистецтвом та іншими видами 

мистецтва;      

в) індивідуальна робота. 
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9. На Вашу думку, чи різняться  зміст, форми й методи виховання естетичної 

культури учнів початкової та основної школи?           

так          ні         не  можу відповісти. 

10. Чи є необхідним, на Ваше переконання, доповнення змісту підготовки 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва спецкурсом чи окремими 

темами з методики виховання естетичної культури учнів?    

так          ні          не  можу відповісти. 

11. Які  труднощі виникають у Вас при здійсненні естетичного виховання 

(виховання естетичної культури) учнів на уроках образотворчого мистецтва?   

а)низький рівень теоретичної підготовки з окресленої проблеми;  

б) відсутність практичного досвіду; 

в)низький рівень навчально-методичного забезпечення. 

12. Яку методичну допомогу Ви хотіли б отримати з питання виховання 

естетичної культури учнів? 

а)  підвищити свій рівень освіченості з даного питання; 

б) познайомитися з напрацюваннями вчених і вчителів-практиків у даному 

напрямку; 

в)  не бачу потреби  здійснювати підвищення свого рівня. 

13. Ваші пропозиції щодо підвищення фахової готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів: 

а)  посилення методичної підготовки студентів у вишах з даного питання; 

б) здійснювати виховання естетичної культури майбутніх учителів у ЗВО; 

в) постійно залучати студентів до активної естетичної діяльності; 

г)Ваш варіант_______________________________________________________ 

 

 

Щиро дякуємо за співпрацю! 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором. 
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Додаток М 

Основний зміст тренінгових занять 

Орієнтовна структура тренінгових занять 

 

Частина 

заняття  

Завдання Вправи Тривалість 

 

 

 

 

 

 

Вступна  

Створення сприятливого 

психологічного простору. 

Вироблення, прийняття 

засвоєння правил роботи 

групи.  

Налагодження прямого та 

зворотного зв’язків 

«учасник-група» та «група-

учасник».  

Створення ситуації 

рефлексії. 

Знайомство. 

Правила.  

Очікування.  

10-15 хв 

 

 

 

 

 

 

Основна  

Оцінка рівня 

поінформованості щодо 

проблематики.  

Актуалізація проблеми та 

конкретних завдань для її 

розв’язання.  

Надання інформації, 

засвоєння знань. 

Формування умінь, навичок, 

розвиток здатностей.  

Підведення підсумків щодо 

змісту роботи. 

Інтерактивні 

техніки.  

Вправи на оцінку 

групових процесів, 

стану розвитку 

групи. 

40-60 хв 

 

 

Заключна  

 

Підведення підсумків щодо 

процесу роботи.  

Оцінка отриманого досвіду. 

Вправи на 

рефлексію та 

відновлення сил 

учасників. 

Узагальнення та 

підведення 

підсумків 

10-15 хв 
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Додаток М.1 

Тренінгове заняття №1. Тема: «Моя професія – мій життєвий вибір». 

 

Мета: усвідомлення себе у професії, або професійна ідентичність, як розуміння 

людиною обраної професії, прийняття себе у ній, уміння добре виконувати свої 

професійні обов’язки. 

Учасники тренінгу: майбутні вчителі образотворчого мистецтва. 

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

 

1. Привітання «Я прийшов (ла)!».  

2.З’ясування очікувань тренінгу.  

Учасникам роздаються папірці, на яких вони записують ті результати, які 

вони очікують від тренінгу. Далі студенти по черзі озвучують власні очікування 

і приклеюють папірці на дошку «Мої очікування від тренінгу».  

3. Бесіда «Моя професія – мій вибір». 

Викладач: сформулювати правила вибору професії дуже просто: 

необхідно, щоб фах відповідав нахилам, потенціалу, здібностям людини, щоб 

він був потрібен суспільству. Обираючи професію необхідно відповісти не 

лише на запитання «Чого я хочу» і «Що я можу?», але й «Що потрібно 

іншим?».  

Правильний вибір професії – це не тільки особиста справа, тому 

необхідно враховувати потреби ринку праці.  

- Чому саме таку професію Ви обрали?  

- Хто вплинув на вибір професії?  

- Чи не розчарувались Ви в обраній професії? 

 - Які Ваші очікування від обраної професії?  

4. Вправа «Змагання мотивів».  

Учасникам потрібно визначити головну причину, за якою обирається 

професія. На аркуші подано список мотивів, студентам необхідно 

проранжувати їх від найважливішого (номер один) – до найменш важливого 

(десять). Потім визначити три перших мотиви – тобто три свої головні мотиви 

вибору професії.  

5. Вправа «Я – майбутній учитель образотворчого мистецтва».  

Учасникам потрібно по черзі назвати й обговорити особистісні й 

професійні якості, які повинні бути притаманні вчителю образотворчого 

мистецтва. Потім на аркуші у два стовпчики записати: зліва – ті якості, які у 

них уже сформовані, справа – ті, які вони хочуть сформувати у собі на етапі 

професійного навчання.  
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6. Вправа «Вдалий і невдалий вибір професії».  

Учасники діляться на дві групи: перша група повинна дати відповідь на 

питання: «Які наслідки вдалого вибору професії?, друга – «Вказати наслідки 

невдалого для Вас вибору професії».  

7. Вправа «Мої професійні бажання».  

Учасникам потрібно продовжити й обговорити наступні речення: 

 - Я прагну…. 

 - Я можу досягнути успіху…  

- Я бачу свою професійну ціль у тому, щоб….  

- Я абсолютно впевнений, що я хочу...  

- Мій успіх пов’язаний ...  

- У мене є те, що необхідно для ...  

- Я знаю, що я буду ...  

- Я впевнений ...  

- У мене є природний потяг...  

- Для мне зручно і вигідно...  

- У мене є здібності для ...  

- Я мрію ...  

- Мій професійний інтерес спрямований ... 

 - У мене достатньо сил і бажання ...  

8. Гра «Портрет професії».  

Учасникам пропонується здійснити саморекламу обраної професії 

вчителя образотворчого мистецтва, переконати інших у своїй унікальності як 

майбутнього фахівця.  

9.Вправа «Рефлексивне коло».  

Учасникам потрібно продовжити визначення: «Мій вибір професії правильний 

тому, що……»  

9.Підсумок.  

Рефлексія 
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Додаток М.2 

Тренінгове заняття № 2. Тема: «Я крокую до майстерності».  

Мета: сформувати в майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

впевненість у правильному виборі професії, вчити діяти та спілкуватися, 

стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень, активізувати 

творчий потенціал кожного майбутнього педагога. 

Завдання: допомогти майбутньому вчителю знайти вихід із будь-якої ситуації, 

яка може скластися, створити й підкріпити імідж успішного спеціаліста; 

розвивати вміння короткої самопрезентації; сприяти формуванню позитивної 

самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної людини. 

Девіз: Розуміти один одного, поважати, прощати, любити. 

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

Викладач: - Незалежно від того, де перебуває вчитель, атмосфера навколо 

нього – це відбиток його індивідуальності. Молодий учитель – учорашній 

студент, який переступив поріг школи. І тепер ким вона для нього стане – 

лагідною мамою, чи сердитою мачухою, залежить від нього. 

За допомогою цього тренінгу для майбутніх учителів, у майбутньому 

майстрів педагогічної праці, були створені умови, в яких вони максимально 

зможуть наблизитися до педагогічної майстерності. В цьому тренінгу 

використані, в основному, рольові вправи та ігри, за допомогою яких майбутні 

педагоги зможуть програти проблеми й ситуації, які виникнуть перед ними під 

час роботи. 

Метою тренінгу є сприяння психологічної адаптації майбутніх учителів 

до умов роботи в школі, зокрема: корекція хибних очікувань і типових ілюзій 

щодо роботи, підвищення самооцінки та впевненості в собі й у своїх знаннях, 

адже часто молоді педагоги сумніваються у своїх можливостях, і добір 

оптимальної стратегії професійної діяльності. 

Вступ. Активізація уваги учасників 

Сповідь учителя 

Я щоранку заходжу у клас, 

На дитячих обличчях – усміх. 

Чого варта я, діти, без вас? 

Ви – натхнення моє, мій успіх! 

За плечима – минулі роки, 

Але й досвід прийшов із літами. 

Що я варта без вас, малюки? 

Я безмежно люблю вас, я з вами! 

Щоб любові вогонь не згас, 



288 

 

Щоб віддать дітям серце і душу, 

Я щоранку заходжу у клас: 

Я – учитель, я вчити мушу! 

- Всі ми учителі і прийшли до школи за покликанням серця, щоб віддати свою 

любов дітям. 

1.Вправа «Знайомство» 

 - Перш ніж розпочати нашу роботу, нам потрібно познайомитись. Усім 

пропоную на спеціальному аркуші паперу намалювати уявний герб, в якому 

буде розкрита особистість кожного. Після завершення завдання кожен учасник 

представляється, по черзі розповідає про свій герб і пояснює чому зобразив 

його саме таким. Наприклад, якщо людина любить музику, то вона може 

зобразити себе у вигляді ноти чи якогось улюбленого інструмента. 

- От ми з вами і познайомилися та більше дізнались один про одного. 

2.Мозковий штурм «Правила роботи в групі» 

- Для чого в нашому житті необхідні різноманітні правила? 

Правила вкрай необхідні для створення такої обстановки, щоб кожен учасник: 

 міг відверто висловлюватись і виражати свої почуття й погляди; 

 не боявся стати об’єктом глузувань і критики; 

 був упевнений у тому, що все особисте, що обговорюється на занятті, не 

вийде за межі групи; 

 одержував інформацію сам і не заважав отримувати її іншим учасникам. 

- Що б запропонували ви? 

- бути позитивними; 

- говорити по черзі; 

- бути активними; 

- слухати й чути кожного; 

- толерантно ставитись один до одного; 

- бути пунктуальними; 

- діяти за принципом «тут і зараз». 

- Чи згодні ви та чи приймаєте ці правила? 

3. Повідомлення теми, мети, завдань тренінгу. 

- Для нашої роботи потрібно визначити мету нашого заняття, тобто чітко 

окреслити очікуваний результат. 

- Одну людину попросили піднятою вгору рукою дотягтися до мітки на стіні, 

вище якої вона не в змозі дістати. Зробили позначку й поставили нове завдання: 

їй запропонували дістати паличку, розміщену дещо вище від поставленої мітки. 

Через деякий час людина зробила і це. Потім мету було знову змінено: цього 

разу було поставлено завдання повісити паличкою капелюха ще вище, але й із 

цим завданням людина впоралася. 
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Ця проста фізична вправа наочно демонструє ефект поставленої мети. 

Отже, мета нашого заняття: сформувати впевненість у правильному виборі 

професії вчителя образотворчого мистецтва, вчитися діяти та спілкуватися в 

колективі, підвищувати свій професійний рівень, знаходити вихід із будь-якої 

ситуації. 

4.Вправа «Очікування». Учасникам роздають невеликі аркуші липкого 

паперу. 

-Напишіть, чого саме ви очікуєте від тренінгу. Кожен презентує свої записи та 

прикріплює на плакаті із зображенням піщаного годинника. 

5. Вправа «Поділись із сусідом» 

-Пропоную вибрати 2 питання серед тринадцяти: 

1. Де б Ви хотіли жити? 

2. Основна риса Вашого характеру? 

3. Ваш основний недолік? 

4. Який Ваш ідеал у житті? 

5. Яку рису Ви найбільше цінуєте у чоловікові? 

6. Яку рису Ви найбільше цінуєте у жінці? 

7. Ваш улюблений колір? 

8. Ваша улюблена квітка? 

9. Що Ви найбільше не любите? 

10. Що Ви найбільше цінуєте у Ваших друзях? 

11. Ваше улюблене заняття? 

12. Який настрій Вам притаманний? 

-Кожен з учасників повинен відповісти на них своєму партнерові. 

6. Мозковий штурм «Урок». Робота в групах 

На аркуші А – 1 вертикально записуємо слово «урок». 

Шляхом вільного висловлювання запишіть слова, які асоціюються з уроком, що 

починаються з літер «у», «р», «о», «к». Це можуть бути іменники, прикметники, 

дієслова. 

Висновок:у кожного різні відчуття щодо однієї й тієї самої речі. 

7. Вправа «Конверт проблем». Робота в групах 

- Сформулюйте на аркуші найбільші проблеми чи страх у роботі з дітьми і 

покладіть до конверта. Обміняйтесь. Дайте поради, як краще вирішити це 

питання. Вони повинні бути конкретними і дієвими. 

8. Вправа «Числа, які правлять світом» 

Номер будинку і квартири, номер телефону і авто, номер паспорта і дата 

народження. Скільки чисел у нашому житті! Нумерологія – містика чисел – 

переконує, що ці цифри даються долею не випадково. 
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У кожного є своє число, дане йому при народженні. Запишіть свою дату 

народження. Наприклад, 25.07.1995. знайдіть суму всіх цифр. Додаємо доти, 

поки не буде число з однією цифрою. А тепер послухайте, що значить ваше 

число. 

1 – у  багатьох релігіях світу це – символ божественної сили. Його носії – 

яскраво виражені лідери. Вони цілеспрямовані та прагнуть до влади. Для 

досягнення мети такі люди розраховують тільки на себе і не сприймають 

натиску з боку. Вони впевненні в унікальності й часто досягають успіху. 

2 – цим людям притаманні романтизм і фантазія. Вони мають філософські 

нахили, вміють добре пристосовуватися до різних обставин. Легко 

поступаються в дрібницях, але від головної мети не відступають, тому дуже 

часто успішні в бізнесі. Двоїстість особистості робить їх непостійними. Але 

«двієчники» - ласкаві та не люблять залишатися на самоті. 

3 – саме своєю триєдністю сильна «Свята Трійця». Трійка – символ 

динамічності особистості. Люди з числом «3» - артистичні, мають нахили до 

творчості. Вони щедрі. Але повсякденності вони не переносять, потребують 

різноманітності. 

4 – люди з цією цифрою надійні. Вони друзів не зраджують. Понад усе в житті 

цінують надійність, стабільність. У почуттях і вчинках вони, як правило, 

простодушні, через це вибирати для спілкування «трієчників» їм не 

рекомендують – «четвірочник» швидко засумує. Але для тих, хто шукає 

партнера серйозного і надовго – то це те, що вам треба. 

5 – у п'ятірці криється сильна, але суперечлива енергетика. Якщо п'ятиконечна 

зірка дивиться вершиною вгору – це енергія позитивна, якщо вершиною вниз – 

навпаки. Кожний носій «5» робить для себе цей вибір. Ці люди люблять волю й 

експерименти, прекрасні працівники. 

6 – шестиконечна зірка в давнину вважалась символом гармонії. Пізніше до 

шістки почали ставитися як до символу переходу, незавершеності. Люди з 

символом «6» вміють узагальнювати, підкорювати собі інших. Мета їхнього 

життя – постійність. Їхня вимогливість до інших – підвищена. Вони розумні, 

але їх легко вивести з рівноваги. 

7 – це – щаслива цифра. Людям з цифрою «7» притаманно більше удачі ніж 

іншим. Вони «везучі». Якщо у вашому житті це не так, то ви відійшли від цього 

шляху. Намагайтесь зрозуміти, що ви зробили не так. Люди з цією цифрою – 

потайні, мають сильний незалежний характер і сильні до нестандартних 

вчинків. Але в душі емоційні, тому з ними не доведеться сумувати. 

8 – символ влади. Покладена на бік вісімка стає символом безпомічності. Носії 

цифри «8» мають сильну волю. Такі люди рішучі та завжди йдуть до кінця. 

Вони завжди вірні в усьому. 
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9 – символ космосу. Такі люди вкрай сентиментальні, їх легко образити, вони 

вміють переживати біль. Носії «9» – ідеальні виконавці будь-яких робіт, готові 

працювати цілу добу без відпочинку. Таким людям потрібна похвала, ласка, 

підтримка. 

9.Вправа «Портрет ідеального вчителя образотворчого мистецтва». 

Робота в групах 

1 групі дається завдання: створити портрет невдалого й неуспішного 

вчителя, вказавши на його помилки та причини такого становища. 

2 група – описує вчителя успішного й створює його портрет з перевагами, 

завдяки яким він став успішним. 

3 групі потрібно від імені Міністерства освіти і науки України 

запропонувати щось нове щодо структури, змісту освіти, методів і прийомів 

навчання, поглядів на урок, ролі вчителя образотворчого мистецтва в процесі 

виховання естетичної культури учнів. 

Кожна група зачитує, захищає свого вчителя образотворчого мистецтва і 

свій список. У кінці ми виділяємо, які помилки не потрібно допускати в своїй 

роботі, щоб не стати поганим вчителем, а чому потрібно вчитися, щоб стати 

успішним педагогом. 

Обговорення. 

- Звичайно, навіть у найуспішнішого вчителя були кризи і поразки та ті факти, 

які ставили його в глухий кут. Але не той учитель успішний, який не 

припускається помилок, а той, хто зробивши помилку, не опускає руки, а 

проаналізувавши їх, зміг прийняти і вдосконалити їх у своїй творчій роботі з 

учнями. Не бійтеся робити помилки, найголовніше – вмійте з них виносити для 

себе правильні висновки. 

10. Вправа «Педагогічна майстерність». Аналіз педагогічних ситуацій 

Педагогічна ситуація 1 

Батько, запрошений для розмови з класним керівником про поведінку й 

успішність свого сина, відстоює таку позицію: «Зрозумійте, у мене 

відповідальна робота, я – доктор наук, керівник великої промислової 

лабораторії. У мене немає часу на виховання сина. Я віддаю його до школи, і це 

ваш обов'язок – виховувати хлопця!» Відкидаючи поради педагога, батько 

перераховує елементи своєї участі у вихованні: Я роблю все, що від мене 

залежить. У сина велика бібліотека, він має комп'ютер останнього покоління 

чудову відеотеку, а скільки разів я відвідував з ним музеї, возив до Москви, за 

кордон...» 

Питання: 

1. Оцініть позицію батька. Чи є вона виправданою? 

2. У чому порушення єдності впливу суб'єктів виховання на  
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розвиток особистості? 

3. Чи потребує такий батько виховного впливу з боку класного  

керівника? 

Педагогічна ситуація 2 

«За останні півтора десятка років, – розповідає досвідчений педагог, –

виставив із класу одного учня і раз самого себе. І в тому, і в іншому випадку 

себе виправдовую. Учня я виставив улюбленого. Він тепер аспірант, як 

зустрінемося, – з цього починаємо... І себе виставив за діло. Від уроку до 

уроку чергові не готували приміщення до заняття. То ганчірки немає, то 

крейди. Що ж, поганому вчителеві, який не може вирішити таке питання, не 

місце на уроці. Я так і сказав своїм семикласникам і пішов до вчительської. З 

того часу не розлучаємося на уроках». 

Питання: 

1. Проаналізуйте ситуацію. 

2. Визначте   ефективність   застосованих   учителем   методів 

виховання. 

3. У яких випадках можливе виставлення учня з класу? 

Педагогічна ситуація 3 

Марина зростала в дитячому будинку. Її батьки були позбавлені батьківських 

прав. Марині – 14 років. Вона нестримана, агресивна, у відносинах незалежна, 

напружена. В новій школі на неї звернув увагу організатор позакласної роботи. 

Вони довго спілкувалися. Та перервав розмову шкільний дзвоник. Учитель 

пообіцяв продовжити бесіду на великій перерві. Марина була біля кабінету відразу 

після дзвоника, та вчитель, зайнятий жвавою розмовою з іншими підлітками, 

тільки привітно кивнув дівчинці, продовжуючи обговорення справ. Марина із 

силою вдарила віконну шибку – на руці проступила кров. Учителю, який підбіг 

до неї, відповіла: «Відійдіть, я вас ненавиджу!» 

Питання: 

1. До яких помилок вдався вчитель у такій ситуації? Шляхи їх 

усунення, на Вашу думку? 

2. Які можна допустити варіанти встановлення довірливого 

контакту з дівчинкою? 

3. Як необхідно здійснювати індивідуальний підхід у вихованні 

учнів? 

Педагогічна ситуація 4 

Молода вчителька проводить виховну годину, починаючи її словами: «Немає 

такої людини, яка б не мріяла про подвиг!» і чує у відповідь...» Чому ні?! Є – 

говорить учень. – Я не мрію про подвиг». 

Питання: 
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1. Як ви порадите реагувати вчительці? 

2. Чи є подвиг виявом самоактуалізації особистості? 

3. Що обумовлює ефективність проведення виховної години? 

Педагогічна ситуація 5 

Іде урок у сільській школі. Вчителька викликає до дошки добре одягненого 

хлопця, дорікає: «Андрію, чому ти знову не вивчив урок? Хочеш залишитися на 

другий рік?» 

Той і не думає ніяковіти: «Ну то й що? Мій батько тільки п'ять класів закінчив, а 

двоє «іномарок» стоять біля наших воріт, а не біля ваших»... 

Ситуація не з приємних. Вчителька то блідне, то червоніє, а хлопець – хоч би 

що, ніби перемогу в двобої здобув. 

Питання: 

1. Як повинен відреагувати вчитель на подібну поведінку учня? 

2.Чи може бути добробут батьків критерієм освіченості та вихованості? 

3.Як би Ви повели себе в подібній ситуації? 

Педагогічна ситуація 6 

«Раніше я була доброю та слабкою. Не вміла та й не хотіла вживати брудну 

лексику, не знала, як захистити себе. Зараз я зовсім інша – мене навіть бояться... 

Тепер я знаю, що до таланту треба додати хоч трошки жорстокості, тоді ти 

сильна особистість, а інакше – ти нічого не варта. Наш час – це час сильних 

людей, які вміють завойовувати своє місце в житті». 

Питання: 

1. Про що свідчать ці судження? 

2.Ваша думка про ціннісні орієнтації як представника сучасної 

молоді? 

3. Які якості, на Вашу думку, характеризують сильну особистість? 

Педагогічна ситуація 7 

- Давай, сину, поговоримо про розбиті вікна Смирнових, – 

спокійно говорить батько, – Навряд чи я зможу тобі допомогти, 

проте все ж таки поясни мені, як це сталося?. 

Син намагається пояснити ситуацію, що випадкове влучення футбольного 

м'яча спричинило побиття вікон Смирнових, які мешкають на першому поверсі. 

- Я згоден, що це сталося не навмисно. – говорить батько. – У 

повсякденному житті, як і у футболі, діють свої жорсткі правила. 

Але ж ти підкоряєшся свистку судді? У такому разі скажи мені, яке 

покарання ти вважаєш справедливим? 

Питання: 

1. Який виховний прийом застосований батьком? 
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2. Які якості будуть розвиватися в сина під впливом такої 

поведінки батька? 

3. Яке покарання Ви вважаєте педагогічно доцільним? 

11. Вправа «Серцеведення» 

- А зараз поговоримо про те, без чого вся наша праця була б даремною, без чого 

ми ніколи не досягнемо успіхів у спілкуванні з дітьми. 

- Як ви гадаєте, про що йтиме мова? Думки вголос. 

Демонструється епіграф: «Той шлях, який веде до серця людини, є 

найкоротшим». 

- Чи можемо говорити про любов, якщо їй немає де перебувати? І де «житиме» 

терпіння, якщо його помешкання зачинене? Щоб не розгубити ці та інші 

чесноти Душі, потрібно створити для них сад, який називається Серцем! 

- Я бачу, що всі ви прийшли в школу за покликанням душі. 

-У світі існує безліч словників, але немає словника Серця. Давайте спробуємо 

створити його. 

- Серце яке? (Добре, щире, миле, ніжне, гаряче, чесне, палке, любляче, 

вірне, холодне, кам'яне, материнське, всепрощаюче, багатостраждальне, 

далекоглядне, віддане, символічне, усміхнене, зажурене, розумне, чуйне, 

дбайливе...). 

- Що може робити Серце? (Любити, прощати, сумувати, страждати, 

боліти, радіти, вітати, хвилюватися, журитися, берегти, шанувати, 

дарувати, зігрівати, турбуватися, віддавати, ненавидіти, передбачати...). 

- У кожному Серці повинні бути краса і велич Любові, натхнення Віри, 

відродження Доброти, гордість і суворість Обов'язку, торжество 

Справедливості, квіти Вдячності, сльози Співпереживання, посмішка Радості, 

піднесеність Відданості, іскра Щирості, легкість Покаяння, нива Благородства... 

Притча 

Одного разу янгол вирішив віддати своє янголятко до школи. Взяв він 

його, і полетіли вони до величезної будівлі. «Треба вибрати вчителя від Серця і 

з янгольським терпінням, адже янголятко моє ще зовсім не янгол, воно — 

невгамовний пустун з непокірним характером...». 

У класній кімнаті вчителька сиділа перед учнями, заклавши ногу на ногу, 

милувалася своїми нігтями. На кожному з них було намальоване маленьке сер-

дечко. У той же час пильно слідкувала за учнями, які виконували контрольну 

роботу, і павиним криком припиняла будь-яку спробу списування. 

«Ханжа... Не від Серця вона...». 

У наступному класі учень записував на дошці речення, яке диктував 

учитель: «Найголовнішого очима не побачиш, пильне тільки Серце». Учень 

помилився і написав «Сердце». 
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- Скільки разів тобі пояснювати!.. Дай щоденник... Двійка! 

«Неук... Не від Серця він...». 

Заглянув янгол до наступного класу – там учитель проводив урок 

математики. 

- Порахуйте, скільки разів постукає Серце протягом доби, якщо за одну 

хвилину воно стукає 56 разів. 

Один учень, не вираховуючи, зразу вигукнув: 

-80 640 разів... А за тиждень – 564 480 разів. 

Діти ахнули. А вчитель грубо перебив учня: 

- Як ти смієш викрикувати з місця, та ще й без мого дозволу! 

«Грубіян... Не від Серця він». 

Янгол сумно подумав, залишаючи будівлю школи: «Усі згадують про 

Серце, але жити Серцем не хочуть...». 

Засумували вчителі. 

- Можливо, врятує Мудрість? – сказали вони. 

І знайшли Мудреця, який сидів у печері. 

- О, Мудрецю, – почали благати вони, – вкажи нам шлях до Сердець наших 

учнів! 

Сказав їм Мудрець: 

- Дам вам шлях до Сердець ваших учнів, але віддайте мені натомість дар ваш! 

Учителі перезирнулися: якого дару від них вимагає Мудрець? 

Тоді Мудрець сказав: 

Якщо в когось є роздратування, дай мені роздратування. 

Якщо в когось є гнів, дай мені гнів. 

Якщо в когось є жорстокість, дай мені жорстокість. 

Якщо в когось є грубість, дай мені грубість. 

Якщо в когось є сумнів, дай мені сумнів. 

Якщо в когось є ненависть, дай мені ненависть. 

Якщо в когось є злоба, дай мені злобу. 

Якщо в когось є страх, дай мені страх. 

Якщо в когось є зрада, дай мені зраду. 

Якщо в когось є забобони, дай мені забобони. 

Якщо в когось є сарана думки, дай мені сарану думки. 

А якщо дасте пригорщу дурних звичок, я прийму і ці запилені брязкальця. 

Але не забудьте, чого вартий той, хто відніме раз подароване. 

Отже, я прийняв увесь бруд вашого Серця, і Воно стає чистим. 

А вам відкриваю Мудрість: шляхом до Серця учня є чисте Серце вчителя! І 

нехай кожен педагог скаже: 

Я – Учитель. 
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Я – Любов і Відданість, Віра і Терпіння. 

Я – Радість і Спів-радість, Страждання і Спів-страждання. 

Я – Істина і Серце, Совість і Благородство. 

Я – Той, хто Шукає і Дарує, Вбогий і Багатий. 

Я – Учитель і Учень, Вихователь і Вихованець. 

Я – Той, хто Прокладає Шлях, і Художник Життя. 

Я – Захисток Дитинства і Колиска Людства. 

Я – Посмішка Майбутнього і Факел Сущого. 

Я – Учитель від Бога і Співробітник у Бога. 

Молюсь тобі, серце моє, дай мудрості осягати моменти істини в житті дітей! 

- Дорогі друзі, я гадаю, що поради Мудреця ви будете втілювати у своїй 

майбутній професійній діяльності. 

12. Вправа «Рюкзак, м’ясорубка, корзина» 

- Повернімося до наших очікувань. Я пропоную аркушики із записами ваших 

очікувань покласти в рюкзак, якщо ви взяли на цьому занятті для себе щось 

нове, у м’ясорубку – якщо вам потрібно щось обміркувати, і викинути в 

корзину, якщо вважаєте, якщо нічого корисного ви не отримали. 

13. Вправа «Рука дружби» 

- Обведіть на своєму аркуші праву руку, підпишіть своє прізвище і передайте 

по колу своєму сусідові, де кожен напише свої побажання. Вправа 

продовжується до тих пір поки «своя» рука не повернеться до свого власника. 

Підсумки заняття. Метод «Прес» 

Підсумовуючи роботу на сьогоднішньому семінарі, закінчіть думку: 

 Сьогодні мене вразило… 

 Сьогодні мені згадалося… 

 Мені запам’яталося … 

 Мене дратувало … 

 Мені було цікаво … 

 Мене порадувало ... 

 Спілкування було … 
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Додаток М.3 

Тренінгове заняття № 3. Тема: «Учитель – вічний учень».  

Мета: активізувати творчий потенціал майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва;  удосконалити знання, уміння й навички організації різних видів 

педагогічної діяльності; стимулювати бажання студентів підвищувати свій 

фаховий рівень. 

Завдання: розширити знання про можливості активних методів виховання; 

ознайомити із дієвими нетрадиційними методами активізації виховання; 

розглянути основні ідеї педагогів-класиків щодо особистісних якостей вчителя 

допомогти в організації професійного самовдосконалення та самоосвіти; 

сформувати й удосконалити уміння критичного і творчого мислення в процесі 

вирішення професійних завдань; сформувати вміння працювати в команді. 

Портфель тренера: методичні пазли, мультимедійні слайди, роздатковий 

матеріал для учасників тренінгу. 

Екіпіровка тренінгу: мультимедійне обладнання, маркери, фломастери, скотч, 

аркуш А1, «дерево знань»(макет дерева), букет осінніх листочків, музичний 

супровід.  

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

Вступ (слайди № 1-2). Звучить спокійна, тиха музика. Тренер зачитує 

притчу про мудрого вчителя.  

Притча про мудрого вчителя (В.О.Сухомлинський)  

Був учитель немічний і худий. Жилисті були руки його, і сумна мережа 

зморшок зборознила високе чоло. Але очі вчителя, коли він говорив, блищали 

світло і чисто, сила випромінювалася з них. Коли говорив учитель, неначе стіна 

розсувалася перед людьми, і хід сонця розумів його, і спів пташок, і ярість 

тварин, і життя будь-якої тварини на землі. І були в нього три учні. Молоді 

вони були та любили життя. Усе, що знав, передав їм учитель.  

Коли прийшов час їм іти, він сказав: «Я навчав вас багато років. Ось 

шлях. Він веде до селища. Я вже старий і не піду з вами. До того ж я знаю 

кожний камінь цього шляху. Через три доби ви повернетеся до мене і 

розкажете, що саме знайшли в кінці шляху».  

Пройшло три доби. Прийшов перший учень. «Мене ласкаво зустріли, –  

сказав він, – називали мене вчителем, дивувалися моїм знанням, щедро 

пригощали в кожній хаті.» «А якого ж кольору очі у дітей цього селища?» – 

спитав учитель. «Не знаю, бо в перший день я випив стільки прекрасного, 

духмяного вина, що всі очі здавалися мені однаковими». «Повертайся назад у 

селище, – сказав старий, – ти ще зможеш оволодіти ремеслами, але вчителем ти 

не станеш ніколи».  
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Повернувся до вчителя другий учень. «Я був вражений красою жінок у 

селищі, –  промовив він, – проте, є там одна краща за всіх у світі, я готовий до 

будь-якої жертви заради неї». І сказав тоді йому учитель: «Ти будеш люблячим 

чоловіком, ти станеш гідним батьком, але вчителем ти не станеш ніколи».  

І побачивши третього учня, спокійно дивився на нього учитель, як 

дивляться люди, які вже дізналися про каміння шляху великого, на тих, хто 

лише вступає на цю путь. «Я дізнався, що діти бувають голодні, – вимовив 

юнак ледве чутно. – Я дізнався, як вони плачуть, і як важко відкрити їхні серця. 

Біль і тривога оселилися в моїй душі. Я нічого не знаю. Я знову твій учень». 

Але, обійнявши юнака, учитель сказав: «Ти вже не учень. Ти – УЧИТЕЛЬ!» 

Викладач: - Отож, шановні студенти, сьогодні на нашому занятті ми 

поговоримо про особливості професії вчителя, вчителя як вічного учня.  

Знайомство. Учасники сидять по колу. Кожен представляється так, якби 

хотів, щоб його називали під час тренінгу та називає свою рису, яка, на його 

думку, є найважливішою для нього у професійній діяльності.  

Погодження правил роботи в групі. Тренер звертається до групи із 

запитанням « ля чого потрібні правила роботи в групі? Які б правила роботи ви 

запропонували нашій групі?»  

Після варіантів відповідей необхідно наголосити, що кожна окрема група 

осіб може мати свої правила діяльності (залежно від чисельності, особливостей 

роботи, сфери та напрямку діяльності), проте є й такі, які покладені в основу 

роботи практично всіх груп. Також необхідно узагальнити запропоновані 

правила та погодити їх. Наприклад, «Правила роботи нашої групи» (слайд №3) 

 Лаконічність висловлювань.  

 Активність.  

 Доброзичливість і тактовність.  

 Добровільність. 

1. Вправа «Очікування та сподівання». Учасникам роздають заздалегідь 

приготовлені картки у вигляді квітів і пропонують записати на них свої 

очікування від даного заняття. Кожен учасник озвучує свої сподівання. Тренер 

збирає картки та закріплює їх у вигляді цвіту на Дереві знань. 

2. Рухова гра «Броунівський рух». Вправа проводиться під музичний 

супровід. Учасникам пропонується уявити себе атомами і по команді тренера 

об'єднатися в окремі молекули. Тренер озвучує «Атоми активно рухаються і 

утворюють молекули води, сірчаної кислоти, вуглекислого газу і т.д.», а 

учасники утворюють групи чисельністю, яка відповідає кількості атомів у тій 

чи іншій речовині. Завершуємо вправу об’єднанням учасників у три групи.  

3. Мозковий штурм «Ідеальний учитель образотворчого мистецтва: 

який він?» (робота в групах). 
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- Виховання та навчання дитини – це особлива професія, яку не можна 

порівняти ні з якою іншою справою. Вона має ряд специфічних особливостей. 

Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є у житті – 

з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості 

залежить її розум, характер, воля, її життя, її щастя. Кінцевий результат 

педагогічної праці можна побачити не сьогодні, не завтра, а через тривалий час. 

Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення в складний 

духовний світ людини.  

Педагог, якому суспільство довірило навчати та виховувати дітей, повинен 

бути професіоналом своєї справи, гуманістом, володіти високою педагогічною 

культурою. Який же він, ідеальний учитель образотворчого мистецтва?  

– Давайте про це поміркуємо разом. Сучасні науковці розглядають модель 

ідеального педагога у трьох основних аспектах : фахівець, працівник, людина 

(слайд № 4). 

Кожній групі студентів пропонується назвати риси, властивості та 

характерні ознаки ідеального вчителя образотворчого мистецтва у відповідних 

аспектах (як фахівця, працівника, людини). Свої думки учасники тренінгу 

записують на запропонованих аркушах А1. Результати роботи обговорюються 

спільно, учасники інших груп можуть робити доповнення.  

Спільно визначаються основні характеристики ідеального педагога, вони 

записуються на картках у вигляді краплинок дощу й закріплюються біля дерева 

пізнання. Учасникам тренінгу пропонується також розглянути наукову 

узагальнену модель ідеального вчителя (слайд №5).  

4. Дискусійна карусель «Учитель: хто він?» «…Хочеш усвідомити для чого 

ти служиш? Тоді порівняй свою службу з погляду суспільних цінностей, із 

професійною службою інших. І ти відчуєш, яке важливе і неповторне твоє 

життя для суспільства…»       Ш.О.Амонашвілі 

- Отже, учитель: хто він?  Учитель – завжди лікар… Учитель – художник… 

Учитель – актор… Учитель – скульптор…Учитель – великий психолог… 

Учитель – талановитий режисер… Учитель – щодня суддя…Учитель – 

ілюзіоніст…Учитель – творець…Учитель – поет і прозаїк…Учитель – 

інженер… Учитель - менеджер…Учитель – іноді буває клоуном…Учитель – 

мудрий філософ…Учитель – бухгалтер і економіст…Учитель – священик… 

Учитель, на жаль, буває дресирувальником…Учитель – кат…Учитель – 

будівельник…Учитель – військовослужбовець…Учитель – садівник… 

Обговоривши дані судження, тренер зачитує уривок із праці 

Ш.О.Амонашвілі 

«…Раніше я порівнював свою професію з професією лікаря. Чи має право 

лікар помилитися, коли оглядає свого пацієнта і ставить діагноз? Ну звичайно, 
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не має такого права, це зрозуміло!…Потім я порівнював професію педагога з 

професією актора. Певна річ, педагог повинен володіти перевтілюванням, 

умінням уходити в роль. …Спробував я порівняти свою професію з професіями 

архітектора, будівельника, геолога, астронома. Уявляв, що я так само проектую 

та будую дитячу душу, як проектують і зводять будинки архітектори та 

будівельники.  

Але незабаром я відмовився від таких думок, оскільки люди цих професій 

мають справу з неживою дійсністю, яка без опору підкорюється їхній багатій 

уяві та практичній творчості. Мені ж доводиться спілкуватися з маленькою 

людиною, яка сама виношує у собі власні плани, мрії та прагне їх здійснити, 

самоутвердитися. Ні, вчитель не архітектор, інженер і будівельник дитячої 

душі, бо ця душа не являє собою набір будівельних матеріалів. Вона насправді 

є живою душею, пристрастю, життєдайною і творчою силою. Її потрібно не 

будувати, а збагачувати, розвивати, наповнювати ідеалами, переконаннями, 

прищеплювати їй любов до людей, природи, життя. Отак кожне порівняння 

моєї професії з професіями залишало мені якесь правило і пам’ятку. Потім я 

згрупував їх і отримав пам’ятку такого змісту: (слайд №6) 

 Будь обережний!  Не помилися!  Не зашкодь!  Будь надією для учня!  

Даруй себе дітям!  Знай, чого прагнеш!  Постійно шукай у дитині багатство її 

душі!  Будь терплячим в очікуванні дива і будь готовий до зустрічі з ним у 

дитині!  

5. Вправа «Методичні пазли» (робота в групах). Кожній групі студентів 

пропонується скласти «методичні пазли» (текстовий зміст пазлів тематичний – 

педагогічні поняття, вислови видатних педагогів про виховання, народна 

мудрість, поради педагогам щодо виховання естетичної культури учнів тощо). 

6. Вправа «Рука допомоги». Тренер наголошує, що у професійній 

діяльності будь-якої людини бувають складні ситуації, труднощі, 

непорозуміння. І тут важливою є допомога та підтримка досвідчених колег. 

Учасникам роздають картки у вигляді «руки допомоги» на яких пропонують 

записати прізвища та імена тих колег, до яких вони найчастіше звертаються за 

професійною допомогою. Результати вправи озвучуються. Картки з іменами, 

які повторюються кілька разів (більше 3-5) закріплюються навколо «дерева 

пізнання» (як символ праці на ниві знань). Тренер акцентує увагу на тому, що у 

складних ситуаціях кожному члену колективу не слід замикатися в собі, 

залишатися сам на сам з проблемою, що у колективі є люди, котрі завжди радо 

прийдуть на допомогу, нададуть консультацію, мудру пораду, підтримають. 

7. Вправа «Поле вражень». Учасники висловлюють свої враження від 

заходу, коротко записують їх на картках. Результативні, позитивні враження 

(сподобалося, задоволений, цікаво, пізнала нове, змістовно тощо) пропонується 
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записати на картках у вигляді плодів яблук (як символ того, що робота на 

занятті була плідною, ефективною); негативні враження (розчарований, не 

сподобалося, не цікаво, пригнічений тощо) зазначаються на картках у вигляді 

опалого листя. Картки з враженнями закріплюються на дереві знань. 

8. Рефлексія «Побажання». Усі учасники групи стають у коло. По колу 

один одному передають букет осінніх листочків і висловлюють побажання 

щодо професійної діяльності у напрямку виховання естетичної культури учнів. 

Останнім побажання до усієї групи висловлює тренер. 
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Додаток М.4 

Тренінгове заняття № 4. Тема: «Професійна компетентність – запорука 

успішної професійної діяльності». 

Мета: активізувати творчий потенціал майбутніх учителів; стимулювати 

бажання студентів підвищувати свій фаховий рівень; забезпечити умови 

вільного спілкування та створення позитивного мікроклімату в колективі 

Завдання: ознайомити педагогів із поняттям «професійна компетентність», 

визначити ключові компоненти професійної компетентності педагогічних 

працівників; допомогти в організації професійного самовдосконалення та 

самоосвіти; розкрити шляхи самореалізації особистості педагогів.  

Обладнання: комп’ютерна, мультимедійне обладнання.  

Портфель тренера: мультимедійні «Весела фізкультхвилинка», музичний 

супровід.  

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

Вступ (Звучить спокійна, тиха музика,тренер читає притчу про щастя)  

Притча про щастя 

- Якось ішов дорогою мудрець. Милувався красою світу і тішився життям. І 

ось, стрівся йому чоловік, що, згорбившись, тягнув велетенський тягар. 

- Навіщо ти прирікаєш себе на такі страждання? – запитав мудрець. 

 - Я страждаю заради щастя своїх дітей і онуків, – відповів чоловік, – мій прадід 

усе життя страждав заради щастя діда, дід страждав заради щастя мого батька. І 

я готовий усе життя страждати – лише б мої діти й онуки були  щасливими. 

 - А чи був хтось щасливий у твоїй сім’ї? – запитав мудрець.  

- Ні, але мої діти й онуки доконче будуть щасливі, – відказав нещасний чоловік. 

- Неписьменний не навчить читати, а кротові не виховати орла, – мовив 

мудрець. Спершу навчися сам бути щасливим, а тоді зможеш ощасливити своїх 

дітей та онуків.  

Викладач. - Професійна діяльність, робота є частиною життя кожної 

людини. А успіх у роботі є складовою щастя. Якщо говорити про педагогів, то 

тут варто згадати вислів «Щоб запалити вогонь в очах дитини, самому 

потрібно горіти». Доречними будуть також слова Михайла Остроградського 

«...Хороші вчителі створюють хороших учнів». 

- Який же він, ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ? Хто він? Якими рисами та ознаками 

характеризується? Про це пропоную поговорити на нашому занятті.  

- Отож, тема тренінгу «Професійна компетентність – запорука успішної 

професійної діяльності». 

Знайомство. Учасникам пропонується познайомитися ближче (адже всі 

вони уже знайомі). Сидячи по колу, кожен називає своє ім’я, вказує свою одну 
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позитивну рису, яка починається на першу букву імені. А потім учасники 

називають свою негативну рису, яка, на їхню думку, заважає їм у роботі. 

Самостійно або з допомогою тренера та групи, студенти трансформують 

негативні риси та якості у позитивні, визначають, яким чином ця негативна 

риса може допомогти у роботі (намагаються навіть у поганому побачити добре, 

корисне). Наприклад, Лілія. Позитивна риса – лояльна, негативна риса – 

вразлива. Будучи вразливою, можна співпереживати з учнями, колегами, краще 

їх розуміти; ретельно аналізувати свої вчинки та поведінку, що дасть 

можливість уникати помилок. 

1. Аналіз вправи тренером. Як бачимо, у кожного з нас є багато 

позитивних рис, і навіть негативні риси можуть іноді допомогти учителеві у 

його роботі. Отож, для педагогів дуже важливо вміти вирішувати проблемні 

ситуації, вміти наповну використовувати свій природний потенціал, уміти 

правильно спрямовувати свої особистісні риси. 

2. Інформаційне повідомлення «Особливості професійної 

спрямованості особистості педагога» (10 хв). 

Американський психолог Абрахам Маслоу вважає: для того, щоб людина 

повноцінно прожила своє життя, вона повинна задовольняти 5 потреб – нижчі і 

вищі: самоактуалізація здібностей, талантів; повага: визнання й оцінка; любов і 

прив'язаність;  безпека; фізіологічні потреби. 

Якщо звузити цей погляд до життя в професії, то щаслива людина та, якій 

професія дає задоволення цих потреб. Самореалізація є, звичайно, явищем 

індивідуальним. Самореалізація в професії вчителя – теж. Але можливе 

виділення 4-х основних типів самореалізації педагогів, залежно від складу 

особистості. Умовно назвемо їх: Організатор, Предметних, Комунікатор, 

Інтелігент.  

Для організатора важливо реалізувати свою потребу в лідерстві, 

домінуванні, розкрити свої якості вольової, сильної, вимогливої, енергійної 

людини. Йому легко вдається організувати позакласні заходи, він уміє 

пробудити в учнів дух колективної зацікавленості, ділового співробітництва, 

відповідальності. 

 Вчитель-предметник реалізує свій інтелект, глибоке знання свого 

предмета. Він поважає інтелект і виховує його в учнів засобами свого предмета. 

Це професійно компетентна і творча людина, віддана своєму фахові. Для нього 

виховувати – це навчати, зацікавлювати предметом. 

Вчитель-комунікатор реалізує в професії потребу в спілкуванні. Йому 

цікаві люди, він завжди в курсі проблем їхнього особистого життя. Він 

доброзичливий, співчутливий, привабливий, високоморальний. Його вплив на 

дітей, насамперед емоційний, через пошук шляхів сумісності з учнем, через 
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особистий контакт. Йому легко зрозуміти особистість учня в цілому, він 

товаришує з ним.  

Вчитель-інтелігент реалізує в професії свою потребу в духовності, 

високоморальності та вихованні цих якостей у дітей. Це людина з високою 

загальною культурою, високим рівнем інтелекту, високими моральними 

якостями, постійними духовними пошуками. Його вплив глибоко 

просвітницький. Він виховує собою, власним прикладом.  

Звичайно, не можна говорити, що якийсь тип кращий чи гірший. Кожен 

має свої переваги й недоліки, кожен необхідний. Кожен учитель через 

особливості своєї професії виступає і як предметник, і як комунікатор, і як 

організатор, і як інтелігент. Ми говоримо про особисті особливості, які дають 

можливість із меншими затратами сили й часу здійснювати якусь із цих 

функцій. 

3. Рухова вправа «Весела фізкультхвилинка» (проходить під музичний і 

відеосупровід) 

4.Інформаційне повідомлення «Професійна компетентність 

педагогів» (5хв). Успішну орієнтацію педагога в сучасному освітньо-

інформаційному просторі, задоволення його індивідуальних, професійних 

потреб, досягнення успіху в професійному самовираженні та взаємодії з 

соціумом забезпечує високий рівень педагогічної компетентності. 

Компетентність педагога пов'язана з професіоналізмом, тому зміст поняття 

«професійна компетентність» визначається рівнем професійної освіти, 

досвідом, індивідуальними здібностями та якостями педагога, вмотивованим 

прагненням до неперервної самоосвіти й самовдосконалення, творчим і 

відповідальним ставленням до справи.  

Професійна компетентність (лат. сотреtеrе – досягати, прагнути) 

педагога – інтегративна риса, що включає знання, вміння, навички, зафіксовані 

у кваліфікаційних вимогах, та особистісні нахили й орієнтири щодо розвитку 

особистісної культури, поглиблення власного досвіду, здійснення інноваційної 

діяльності. 

Основні компетентності педагога 

Сучасний педагог повинен володіти такими професійними 

компетентностями: 

 • соціальна компетентність: здатність проектувати стратегії свого 

життя, індивідумів, різних соціальних груп відповідно до усталених норм і 

правил соціальної взаємодії (виявляти ініціативу, регулювати міжособистісні, 

групові відносини; долати конфлікти тощо);  

• загальнокультурна компетентність: полягає в культурі 

міжособистісних відносин, толерантності, знанні та використанні рідної та 
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іноземних мов, застосуванні методів самовиховання, сприянні розвитку 

творчості, інноваційного мислення та підприємництва, формуванні 

гуманістичного світогляду, визначенні духовно-ціннісних орієнтирів, 

моральних і етичних принципів особистості; розумінні вагомості навчання 

впродовж життя;  

• уміння вчитись: здатність уявляти, прогнозувати, досягати результатів 

діяльності; знати й застосовувати прийоми смислового групування матеріалу, 

впорядковувати й відтворювати інформацію, вміти перетворювати інформацію 

на спосіб діяльності, сприймати й опрацьовувати матеріал залежно від мети 

діяльності, формувати узагальнення, критичні судження й оригінальні думки, 

моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати, інтегрувати способи 

перевірки й контролю власної діяльності, оцінювати навчальні дії учнів; 

 • інформаційна компетентність: здатність педагога орієнтуватися в 

інформаційному просторі, використовувати технічні та мультимедійні засоби, 

володіти й оперувати інформацією відповідно до професійних потреб, 

оцінювати досягнутий результат;  

• науково-методична компетентність: поінформованість у сфері освітніх 

інновацій, інтерактивного навчання, використання інформаційних освітніх 

технологій моніторингу й управління освітніми процесами;  

• комунікативна компетентність: об'єктивне сприйняття партнерів по 

взаємодії, знаходження адекватного стилю й тону спілкування, урахування 

індивідуальних особливостей, вміння активно слухати, вільно володіти 

вербальними, невербальними, комп'ютерними засобами комунікації;  

• здоров'язберігаюча компетентність: культура здорового способу життя 

(підтримка власного духовного здоров'я, фізичної форми), поінформованість у 

способах психологічного захисту й підтримки; 

• налаштування на саморозвиток і самовдосконалення: потреба і 

готовність до самоосвітньої діяльності, творчого самовдосконалення впродовж 

життя через осмислення досягнутих результатів і самостійний вибір нових 

цілей і завдань.  

Педагогічна компетентність є динамічним феноменом, систематичне 

оновлення якого зумовлене змінами суспільства, стратегічних орієнтирів 

освіти, проблемами, що випливають із особистого досвіду і специфіки 

діяльності кожного педагога. 

5. Вправа «Чарівний глечик» (5 хв). Учасники отримують аркуші паперу 

у вигляді краплинок, записують на них основні характеристики компетентного 

педагога та наповнюють ними «чарівний глечик». Тренер дістає з глечика 

аркуші та зачитує висловлювання.  
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6. Вправа «Оплески» (5 хв). Усі учасники стають у коло. Тренер дає 

команду: «Нехай вийдуть на середину ті, хто... «( по черзі зачитує твердження 

1-10, зміст тверджень повинен відповідати позитивним якостям та ознакам 

педагога). При виході окремих учасників всі присутні їм аплодують. 

1. ..хто передплачує фахові педагогічні чи мистецтвознавчі видання.  

2. ..хто любить читати науково-педагогічну та мистецтвознавчу 

літературу.  

3. ...хто легко встановлює контакт із учнями.  

4. ..кому приносить задоволення виховна робота з дітьми.   

5. ..у кого не буває конфліктів з адміністрацією навчального закладу.  

6…хто постійно бере участь у художніх виставках. 

7…хто бере активну участь у творчому житті факультету (інституту, 

кафедри) 

8. ..хто має атестацію майстра народної творчості. 

9. ..хто володіє навиками роботи на ПК.  

10...кому подобається обрана професія вчителя образотворчого 

мистецтва. 

Тренер підводить підсумок, акцентуючи увагу на тому, що кожен із 

членів колективу має риси та властивості, які є показниками професійної 

компетентності, і безперечно кожен працівник заслуговує на оплески, особливо 

ті, хто любить свою роботу та любить дітей.  

7.Вправа «Крок до успіху». Тренер роздає учасникам картки у вигляді 

ступні та пропонує записати ті риси, ознаки, якості, характеристики, яких, на 

їхню думку, їм не вистачає і яких вони прагнуть набути, щоб стати більш 

успішними в роботі. Тренер простилає вишитий рушник, на якому всі учасники 

спільно викладають «доріжку професійної майстерності», роблячи свій «крок 

до успіху». (Вправа коментується кожним учасником заняття).  

 Підведення підсумків.  

8.Вправа «Поле вражень». Учасники стають по колу та діляться 

враженнями від заходу. При цьому вони отримують завдання від тренера на 

картках і продовжують твердження:  

- мені найбільше сподобалося... - мені запам’яталося... - повчальним для мене 

було... - мене вразило... - мене засмутило... - мені не сподобалося... - я була\був 

розчарована... - варто булоб... - новим для мене було... - недоречним було.... - 

мене дратувало... - найбільш позитивним для мене було...  

Тренер дякує учасникам заходу, наголошуючи на тому, що йому було 

приємно працювати та висловлює побажання колегам   
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Додаток М.5 

Тренінгове заняття № 5. Тема: «Креативність, як внутрішній ресурс 

людини». 

Мета: 1. Сформувати в майбутніх учителів образотворчого мистецтва  

уявлення про креативність, її роль у житті людини, шляхи формування і 

розвитку.  

 2. Допомогти кожному учаснику тренінгу усвідомити креативність у 

собі та необхідність її розвитку.  

3. Усвідомити перешкоди прояву креативності та шляхи її подоланя.  

Учасники тренінгу: майбутні вчителі образотворчого мистецтва. 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

Вступне слово. 

- Чи часто в повсякденному житті ми проявляємо творчість? На жаль, більшість 

із нас має перешкоди у вирішенні завдань творчим шляхом, особливо, коли 

необхідно засвоїти щось нове. Немає впевненості у собі. Навіть якщо виникає 

творча думка, присутній страх бути незрозумілим, в результаті чого ідеї не 

впроваджуються в життя, а з часом і зникають. У дорослому житті люди 

стримують свою творчу уяву, в них зникає бажання експериментувати. За 

дослідженнями П. Торренса, діти до 5 років дають 90% оригінальних 

відповідей, до 7 років уже до 20%, дорослі – до 2%. 

Це зовсім не означає, що дорослим не вистачає здібностей, просто вони 

мало використовують свій творчий потенціал. Між тим, вчені доводять, що 

нетворчих людей не існує. Треба вчасно «знайти» і «розкрити» себе. 

Як  правило, у людини переважає якийсь один тип мислення, інколи два. 

Необхідно вчасно дослідити  тип мислення та розвивати творчість у даному 

напрямку. Особливо це важливо для нас як педагогів, окільки треба не тільки 

самим зорієнтуватись у розвитку своїх здібностей, а й допомогти це зробити 

учням. 

Як приклад роботи над розвитком  власної креативності можна пригадати 

відомих митців. Леонардо да Вінчі створив свій метод генерування ідей. Він 

заплющував очі, повністю розслаблявся й розмальовував аркуш паперу 

довільними лініями й карлючками. Потім розплющував очі й шукав у 

намальованому образи. 

Зрозуміло, що не всі народжені бути геніями, але кожен може знайти й 

застосувати власні способи розвитку творчого начала в нашому житті. 

Погодьтесь, що ці поради корисні нам не тільки як звичайним людям, а й 

як учителям образотворчого мистецтва. Оскільки педагогічна діяльність – це 

передусім діяльність творча, а особливо діяльність, спрямована на виховання у 
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вихованців естетичної культури. Без творчості неможливі ні освітній, ні 

виховний процеси. Бо подібно до того, як скульптор ліпить свої скульптури, 

художник пише картини, а ювелір обробляє коштовне каміння, учитель 

причетний до творення нової особистості. 

       Всі учасники сьогоднішнього педагогічного тренінгу отримають 

можливість усвідомити, що таке креативність, які її прояви, а також бар’єри, які 

перешкоджають актуалізувати власні творчі ресурси.  

Працювати будемо малими групами. Доброзичливість, гнучкість, терпіння 

кожного з вас допоможуть швидше прийти до мети. Не поспішайте 

висловлюватися – вмійте вислухати думку іншої людини.  

Регламент роботи суворо лімітований, час для виконання кожного виду 

діяльності обумовлюватиметься в ході заняття. Краще зрозуміти феномен 

креативності нам допоможуть різні вправи. 

Правила тренінгу 

активність учасників; говорити по черзі, а не водночас; критикувати ідею, а не 

особу, що її висловила; не перебивати того, хто говорить; пропонувати власні 

варіанти. 

Виконання завдань в малих групах 

Вправа 1. ( 5хв) Ця вправа спрямована на усвідомлення кожним учасником 

групи свого досвіду життя в сучасному мінливому світі. 

У наш важкий час відбувається дуже багато різних змін. Одні – приємні, 

хороші. Інші – погані, навіть катастрофічні. Але всі вони якимось чином діють 

на кожного з нас. Зараз вам необхідно буде розділити на дві групи риси 

характеру й особливості поведінки людини:  

а) риси характеру, які допомагають жити в сучасному мінливому світі,  

б) риси характеру, які ускладнюють наше життя в сучасному світі. 

1. любов до людей, оптимізм; 

2. прийняття себе й світу в усіх його проявах; 

3. невпевненість у собі; 

4. вміння оцінити проблему очима інших; 

5. упередженість; 

6. занижена самооцінка; 

7. комунікабельність; 

8. бажання допомогти людям; 

9. надмірна прихильність до принципів; 

10. несамостійність; 

11. формалізм, заорганізованість; 

12. мрійливість, уміння фантазувати; 

13. стереотип у мисленні та поведінці; 
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14. тривожність; 

15. амбіційність; 

16. рішучість, цілеспрямованість, наполегливість; 

17. почуття гумору; 

18. впевненість у собі; 

19. оригінальність мислення; 

20. багата уява.  

Вправа 2 (5 хв).Вправа сприяє усвідомленню проявів креативності. 

- Назвіть риси характеру, особливості поведінки, які притаманні 

креативній людині. 

Вправа 3 (5 хв). Вправа дає можливість усвідомити бар’єри креативності. 

Кожен предмет має своє пряме призначення. Наприклад, молотом – 

забивати цвяхи. Але часто ми використовуємо предмети не за призначенням. 

Наприклад: молотком можна притримати папери на столі; використати як якір 

під час будівельних робіт;  як ручка для важкої сумки. 

Завдання. Назвати нестандартний спосіб використання даного предмета. 

Предмети: кулькова ручка, чашка, указка, газета, ложка, книжка. 

Вправа «Мікрофон». Істина народжується в суперечці. Я висловлюю 

думку, а ви спробуйте її обґрунтувати, використовуючи метод «Мікрофон». 

1. Діяльність творчого педагога – це власна ініціатива чи дія за наказом? Як ви 

вважаєте? 

2. Педагог-творець-ерудит, він бачить не лише сьогоднішній, а й завтрашній 

день. Так це чи ні? 

3. Я стверджую, що показником результативності педагога є заняття. Як ви 

вважаєте? 

4. Відкрите заняття – це творчість чи вистава? Ваша думка. 

5. Я вважаю, що творчість учителя образотворчого мистецтва є необхідністю і 

покликанням сьогодення, тому що нові погляди на навчання та нові програми 

планування спонукають нас працювати творчо. А щоб працювати творчо, треба 

читати новинки та цікавитись літературою. 

Вправа 4 (5 хв) Розвиває асоціативне мислення, гнучкість і швидкість 

думки. 

Завдання. Почувши іменник, ви називаєте слово-асоціацію, яке виникло відразу 

ж після почутого іменника. Думати й відповідати потрібно дуже швидко. 

Кожен учасник називає своє слово-асоціацію. 

Асоціації: 

Україна –  

Асоціації за кольором: сонце –  

Асоціації за емоціями: радість –  
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Асоціації за почуттями: кохання –   

Вправа 5 (5 хв) Вправа на розвиток уяви й здатності бачити різні 

сторони однієї проблеми. 

Завдання. Назвати плюси (позитивні сторони) й мінуси (негативні сторони) 

якоїсь неймовірної,  фантастичної ситуації. 

Ситуації: 

1. Усі люди на Землі вдень сплять, а вночі працюють. 

2. Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується 1 грудня. 

Канікули – з 1 грудня по 1 березня. 

3. Усі люди на Землі говорять однією мовою. 

Вправа 6.  Мозковий штурм «Урок». Робота  в  групах. 

На аркуші А1 вертикально записуємо слово «у  р   о к». Шляхом вільного 

висловлювання запишіть слова, які асоціюються з уроком, що починаються з 

літер «у», «р», «о», «к». Це можуть бути іменники, прикметники, дієслова. 

Висновок: У кожного різні відчуття щодо однієї й тієї самої речі. 

Підведення підсумків тренінгу 

Анкета «Я – творча особистість». (Відповіді оцінюються так: «так» –

 1бал, «ні» – 0 балів) 

1. Уважаю, що успіх у житті залежить від особистих зусиль, а не від випадку. 

2. Чи наполегливі ви при досягненні своєї мети? 

3. У своїй виховній діяльності я постійно намагаюсь вдосконалюватися, 

використовуючи інтерактивні форми й методи роботи. 

4. Я не копіюю колег, а вдосконалюю себе сам. 

5. Можу працювати годинами над створенням нової програми. 

6. Заради досягнення мети хочу й буду впроваджувати нестандартні форми 

виховної роботи з дітьми. 

Підрахунок балів 

5-6 балів – у вас високе прагнення до творчої діяльності. 

1-4 бали – ви маєте творчі здібності, проте не проявляєте їх сповна у своїй 

роботі. 

Отже, креативність є важливим фактором розвитку особистості та 

визначає її готовність змінюватися, відмовлятися від стереотипів.  

-  Отже, творчий педагог –  це: 

1. Педагог – творець-ерудит. 

2. Працює за власним бажанням. 

3. Вміє працювати творчо. 

4. Досягає поставленої мети. 

Креативність – це здібності, якими хоч і в різній мірі, але володіє кожна 

людина. Креативна людина більш приваблива у спілкуванні, вона притягує до 
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себе інших, з нею легко й цікаво. Креативність багато в чому визначає успіх 

справи й діяльності людей багатьох професій. 

Підсумок (притча). Колись давно у Стародавньому Китаї жив розумний, 

але дуже пихатий Мандарин. Весь день він приміряв багате вбрання, розмовляв 

із підданими про власний розум і згадував минулу зустріч з імператором… 

Минали дні, роки…  

Аж ось країною поширилася чутка, що неподалік від кордону з’явився 

найрозумніший у світі чернець. Дізнався про це і наш Мандарин. Дуже 

розлютився він: як можна називати якогось там ченця найрозумнішою 

людиною у світі?! Проте, тамуючи лють і не виказуючи своїх емоцій,  

Мандарин запросив ченця до себе в палац. Сам же задумав обдурити його: «Я 

візьму у руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що у мене в руках: 

живе чи мертве? Якщо чернець скаже, що живе, я роздушу метелика, а якщо 

мертве, випущу його…». І ось настав день зустрічі. 

У пишній залі зібралося багато людей, усім хотілося подивитися двобій 

найрозумніших людей у світі. Мандарин сидів на високому троні, тримав за 

спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу ченця.  

Аж ось двері відчинилися, і до зали увійшов невисокий, худорлявий 

чоловік. Він підійшов до Мандарина, привітався та сказав, що готовий 

відповісти на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись, Мандарин 

запитав: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках: живе чи мертве?». Мудрець 

трохи подумав, усміхнувся і відповів: «Усе в твоїх руках!». Збентежений 

Мандарин випустив метелика з рук, і той полетів на волю, радісно тріпочучи 

своїми яскравими крильцями. 

    Отже, лише від вас, вашого розуміння дітей, як ви зможете виявити їх 

задатки, здібності, залежить наскільки творчими людьми виростуть наші 

вихованці. Усе у Ваших руках!!! Тільки творчий педагог спроможний виховати 

творчу особистість і на згадку про нашу зустріч я дарую Вам цих метеликів, які 

нагадуватимуть, що все у Ваших руках! 

Нехай життя дарує щастя й долю, 

Душевну щедрість, доброту й любов. 

Терпіння, працьовитість, силу й волю, 

Поступливість і злагоду в усьому. 

- Дякую за увагу ! 
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Додаток Н 

Педагогічні ситуації  

Додаток Н.1 

Методика «Педагогічні ситуації» (за Р. Нємовим) 

Методика дозволяє визначити педагогічні здібності студентів на основі 

того, як вони вирішують проблемні ситуації, що зазначені в даній методиці. 

Перед початком дослідження студенти отримують наступну інструкцію: 

«Перед вами – низка складних педагогічних ситуацій. Після ознайомлення з 

кожною із них, Вам необхідно вибрати із числа запропонованих варіантів 

такий, який, на Ваш погляд, буде найбільш ефективним з педагогічної точки 

зору. Якщо жоден із запропонованих варіантів Вас не влаштує, то можна 

вказати свій, оригінальний варіант у двох нижніх рядках після всіх 

перерахованих відповідей. Це, як правило, буде 7-й та наступні варіанти 

відповідей на ситуацію». 

Ситуація 1. Ви почали проведення уроку, всі учні заспокоїлися, настала тиша, і 

незабаром у класі хтось голосно засміявся. Коли ви, не встигнувши нічого 

сказати, здивовано подивились на учня, який засміявся, він, дивлячись вам 

прямо у вічі, заявив: «Мені завжди смішно дивитись і хочеться сміятись, коли 

ви починаєте вести заняття».  

Як ви відреагуєте на це? Виберіть та відмітьте мовну реакцію, що 

найбільш підходить з числа запропонованих нижче. 

 1. «Ось тобі і на!» 

 2. «А що тобі смішно?»  

3. «Та, заради бога!»  

4. «Ти що, дурник?» 

5. «Люблю веселих людей». 

6. «Я рад (а), що створюю тобі веселий настрій». 

 7. _________________________________________________  

Ситуація 2.  З початку заняття або вже після того, як ви провели декілька 

занять, учень заявляє вам: «Я не думаю, що ви, як педагог, зможете нас чомусь 

навчити». Ваша реакція: 

1. «Твоя справа – вчитися, а не вчити вчителя».  

2. «Таких, як ти, я, звичайно, нічому не можу навчити».  

3. «Може, тобі краще перейти в інший клас або вчитися в іншого вчителя?»  

4. «Тобі просто не хочеться вчитися».  

5. «Мені цікаво знати, чому ти так вважаєш».  

6. «Давай поговоримо про це більш детально. У моїй поведінці, мабуть, є щось 

таке, що наводить тебе на подібну думку».  

7. _________________________________________________ 
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Ситуація 3. Вчитель дає учню завдання, а той не хоче його виконувати і при 

цьому заявляє: «Я не хочу це робити!». Якою може бути реакція вчителя?  

1. «Не хочеш – змусимо!»  

2. «Для чого ж ти тоді прийшов вчитися?»  

3. «Тим гірше для тебе, залишайся неуком. Твоя поведінка схожа на поведінку 

людини, яка на зло своєму обличчю хотіла б відрізати собі носа».  

4. «Ти усвідомлюєш, чим це може для тебе закінчитися?»  

5. «Не міг би ти пояснити, чому?»  

6. «Давай сядемо й обговоримо – може, ти і маєш рацію».  

7. _________________________________________________  

Ситуація 4. Учень розчарований своїми навчальними успіхами, сумнівається у 

своїх здібностях і в тому, що йому будь-коли вдасться як слід зрозуміти й 

освоїти матеріал. Він говорить учителю: «Як ви вважаєте, чи вдасться мені 

коли-небудь вчитися на відмінно та не відставати від інших учнів у класі?». 

 Що має на це відповісти йому вчитель?  

1. «Якщо чесно казати – сумніваюся».  

2. «О, так, звичайно, у цьому ти можеш не сумніватися».  

3. «У тебе прекрасні здібності, і я пов’язую з тобою великі надії».  

4. «Чому ти сумніваєшся в собі?»  

5. «Давай поговоримо та з’ясуємо проблеми».  

6. «Багато залежить від того, як ми з тобою будемо працювати».  

7. _________________________________________________ 

Ситуація 5. Учень говорить учителю: «На два найближчих уроки, які ви будете 

проводити, я не піду, оскільки хочу піти на концерт молодіжного ансамблю 

(варіанти: погуляти з друзями, побувати на спортивних змаганнях у якості 

глядача, просто відпочити від школи)». Як потрібно відповісти йому?  

1. «Спробуй тільки!»  

2. «Наступного разу тобі доведеться прийти до школи з батьками». 

 3. «Це – твоя справа, тобі ж здавати екзамен (залік). Все одно ти змушений 

будеш звітуватися за пропущені заняття».  

4. «Мені здається, що ти дуже несерйозно ставишся до занять». 

 5. «Може, тобі краще взагалі залишити школу?»  

6. «А що ти збираєшся робити далі?»  

7. «Мені цікаво знати, чому відвідування концерту (прогулянка з друзями, 

спортивні змагання) для тебе більш цікаві, ніж заняття у школі».  

8. «Я тебе розумію: відпочивати, ходити на концерти, бувати на змаганнях, 

спілкуватися з друзями дійсно цікавіше, ніж навчатися у школі. Але я хотів (ла) 

би знати, чому це так важливо саме для тебе».  

9. _________________________________________________  
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Ситуація 6. Учень, побачивши вчителя, коли той увійшов до класу, каже йому: 

«Ви виглядаєте дуже втомленим». Як на це повинен відреагувати вчитель?  

1. «Я вважаю, що з твого боку не дуже пристойно робити мені такі 

зауваження». 

 2. «Так, я погано себе почуваю».  

3. «Не хвилюйся за мене, краще на себе подивися».  

4. «Я сьогодні погано спав, у мене багато роботи».  

5. «Не хвилюйся, це не завадить нашим заняттям».  

6. «Ти – дуже уважний, дякую за турботу!»  

7. _________________________________________________  

Ситуація 7. «Я відчуваю, що заняття, які ви ведете, не допомагають мені», –

каже учень учителю і додає: «Я взагалі думаю кинути заняття». Як на це 

повинен відреагувати вчитель?  

1. «Перестань говорити дурниці!»  

2. «Нічого собі, додумався!»  

3. «Може тобі знайти іншого вчителя?»  

4. «Я хотів би знати більш детально, чому в тебе виникло таке бажання?»  

5. «А що, якщо нам спробувати попрацювати разом над вирішенням твоєї 

проблеми?»  

6. «Може, твою проблему можна вирішити якось інакше?»  

7. _________________________________________________ 

Ситуація 8. Учень говорить учителю, демонструючи зайву самовпевненість: 

«Немає нічого такого, що я не міг би зробити, якщо б захотів. У тому числі мені 

не складе ніяких труднощів засвоїти предмет, що Ви викладаєте». Якою має 

бути на це репліка вчителя?  

1. «Ти занадто добре думаєш про себе».  

2. «З твоїми-то здібностями? – Сумніваюся!»  

3. «Ти, мабуть, почуваєш себе досить впевнено, якщо заявляєш так?»  

4. «Не сумніваюся у цьому, оскільки знаю, що якщо ти захочеш, то в тебе все 

вийде».  

5. «Це, мабуть, буде вимагати в тебе великих зусиль».  

6. «Зайва самовпевненість заважає справі».  

7. _________________________________________________  

Ситуація 9. У відповідь на відповідне зауваження вчителя учень говорить, що 

для того, щоб засвоїти предмет, що вивчається, йому не потрібно багато 

працювати: «Мене вважають досить здібною людиною». Що на це повинен 

відповісти учитель.  

1. «Ця думка не є для тебе характерною».  
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2. «Ті труднощі, які ти до цього часу відчував, і твої знання зовсім не свідчать 

про це».  

3. «Багато людей вважають себе досить здібними, але далеко не всі на ділі є 

такими».  

4. «Я радий (а), що ти такої думки про себе».  

5. «Це повинно заставити тебе докладати більше зусиль у навчанні».  

6. «Це звучить так, ніби ти сам не дуже віриш у свої здібності».  

7. _________________________________________________  

Ситуація 10. Учень каже вчителю: «Я знову забув принести зошит (виконати 

домашнє завдання тощо)». Як на це повинен відреагувати вчитель?  

1. «Ну ось, знову!»  

2. «Чи не здається це тобі проявом безвідповідальності?»  

3. «Думаю, тобі час ставитися до справи більш серйозно».  

4. «Я хотів (ла) б знати, чому?»  

5. «У тебе, мабуть, не було для цього можливості?»  

6. «Як ти вважаєш, чому я кожного разу нагадую про це?»  

7. _________________________________________________  

Ситуація 11. Учень у розмові з учителем каже йому: «Я хотів би, щоб ви 

ставилися до мене краще, ніж до інших учнів». Як має відповісти учитель на 

подібне прохання учня? 

 1. «Чому це я маю ставитися до тебе краще, ніж до всіх інших?»  

2. «Я зовсім не збираюся грати в улюбленців і фаворитів!»  

3. «Мені не подобаються люди, які заявляють подібні речі».  

4. «Я хотів(ла) б знати, чому я маю особливо виділяти тебе серед інших учнів?» 

5. «Якщо б я сказав(ла), що люблю тебе більше, ніж інших учнів, ти почувався 

б від цього ліпше?»  

6. «Як ти думаєш, як насправді я до тебе ставлюся?»  

7. _________________________________________________  

Ситуація 12. Учень, висловивши свої сумніви з приводу можливості успішного 

засвоєння ним предмету, говорить: «Я сказав вам про те, що мене турбує. Тепер 

ви скажіть, у чому причина цього і що мені робити далі?». Що на це має 

відповісти учитель?  

1. «У тебе, як мені здається, комплекс неповноцінності». 

 2. «У тебе немає ніяких підстав для хвилювання».  

3. «Перед тим, як я зможу виказати обґрунтовану думку, мені необхідно краще 

розібратися в суті проблеми».  

4. «Давай зачекаємо, попрацюємо та повернемося до обговорення проблеми 

через деякий час. Я вважаю, ми зможемо її вирішити».  

5. «Я не готовий(а) дати тобі зараз точну відповідь, мені потрібно подумати».  
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6. «Не хвилюйся, і в мене у свій час нічого не виходило».  

7. _________________________________________________  

Ситуація 13. Учень каже вчителю: «Мені не подобається те, що ви говорите і 

відстоюєте на заняттях». Якою має бути відповідь учителя?  

1. «Це – погано».  

2. «Ти, мабуть, у цьому не розбираєшся».  

3. «Я сподіваюсь, що у подальшому, в процесі занять твоя думка зміниться».  

4. «Чому?»  

5. «А що ти сам любиш і готовий відстоювати?»  

6. «На смак і колір товаришів немає». 

 7. «Як ти вважаєш, чому я так стверджую?»  

8. _________________________________________________  

Ситуація 14. Учень, явно демонструючи своє погане ставлення до когось із 

товаришів по класу, каже: «Я не хочу працювати (вчитися) разом із ним». Як на 

це повинен відреагувати вчитель?  

1. «Ну та й що?»  

2. «Нікуди від цього не втечеш, все одно прийдеться займатися».  

3. «Це безглуздо з твого боку».  

 4. «Але він також не захоче після цього працювати (вчитися) з тобою».  

5. «Чому?»  

6. «Я думаю, що ти не правий».  

7. _________________________________________________ 

 

Оцінка результатів та висновки 

Кожна відповідь студентів оцінюється у балах у відповідності до ключа, 

який представлений у таблиці. Зліва по вертикалі у таблиці порядковими 

номерами вказані педагогічні ситуації, а справа зверху представлені 

альтернативні відповіді на ці ситуації. У самій таблиці визначені бали, якими 

оцінюються різні варіанти відповідей на різні педагогічні ситуації.  

Ключ до методики «Педагогічні ситуації» 

Оцінка у балах різних варіантів відповідей на різні ситуації 

 

Порядковий 

номер 

педагогічної 

ситуації 

 

Вибраний варіант відповіді та його оцінка у балах 

1. 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

4  

2  

2  

2  

2  

2  

2 

2  

2  

2  

2  

2  

3  

2 

3 

2  

3  

3 

2 

3  

2 

2  

4 

3 

2 

3 

2 

2 

4 

 3  

4  

3  

3  

2  

3  

4  

3  

4  

3  

4  

4 

3 

2  

3  

4  

4  

3  

4  

4  

5  

4  

4  

4  

5  

4  

4 

5  

5  

5  

5  

2  

5  

5  

4  

5  

5  

5  

4  

5  

4 

5  

5  

5  

5  

4  

5  

5  

3  

4  

5  

5  

5  

4  

5 

—  

—  

—  

—  

5  

—  

—  

—  

—  

—  

— 

—  

5  

— 

—  

—  

—  

—  

5  

—  

—  

—  

—  

—  

— 

—  

— 

— 

 

Примітка. Особисті відповіді оцінюються окремо, і відповідні оцінки 

додаються до загальної суми балів. Здатність правильно вирішувати педагогічні 

задачі визначається по сумі балів, набраної студентами по всім 14 педагогічним 

ситуаціям, поділеної на 14.  

Якщо студент отримав середню оцінку вище 4,5 балів, то його педагогічні 

властивості (за даною методикою) вважаються високорозвиненими.  

Якщо середня оцінка знаходиться в інтервалі від 3,5 до 4,4 балів, то 

педагогічні властивості вважаються середньо розвиненими.  

Нарешті, якщо середня оцінка виявилася менше, ніж 3,4 бали, то 

педагогічні властивості розглядаються як слабо розвинені. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Мільто, Л. О. (2013). Теорія і технологія розв’язання педагогічних 

задач. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 
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Додаток Н.2 

Педагогічні ситуації 

Педагогічна ситуація 1 

У 7-х класах проводився диспут на тему «Класичне та сучасне мистецтво 

/музика, живопис/». Керівники диспуту сподівалися, що тон будуть задавати 

прихильники серйозної музики та реалістичного живопису. Однак сталося навпаки. 

Більшість віддала перевагу не кращим «зразкам» сучасної естради. Учні не 

виявили інтересу до творів вітчизняних композиторів і митців XIX ст., пояснюючи 

це тим, що все це застаріло... 

Питання: 

1. Як слід вчинити організаторам диспуту? Ваша думка. 

2. У чому  сенс естетичного виховання школярів? 

3. Які методи формування естетичного смаку Вам відомі? 

Педагогічна ситуація 2 

Світлана та Інна часто сперечалися про те, яку професію обрати. Перебрали 

багато професій, та все не підходить. 

- Я впевнена, що не буду вчителем – не хочу псувати нервову 

систему; не піду на хімічне виробництво, бо робота з хімічними 

препаратами шкодить здоров'ю; на фірму та фабрику не піду, бо не 

хочу   виконувати   механічну   та   монотонну   роботу,   щоб   не 

перетворитися в робота. Я думаю, що моя робота буде пов'язана з 

тваринами та значною кількістю поїздок, не псуватиме здоров'я і 

буде цікавою. 

- Тоді тобі треба йти працювати у цирк! – вигукнула подруга й 

додала, – а про мене – аби платили добрі гроші. 

Світлана потім довго розмірковувала, чи можна працювати в цирку без таланту? 

Можливо, подруга і права... Якщо немає таланту й хисту, краще думати про 

заробіток. 

Питання: 

І. Які мотиви вибору професії у дівчат? 

2. Які прийоми педагогічного впливу краще застосувати вчителю 

у виховній роботі, спрямовану на професійну орієнтацію учнів? 

3. Чи є заробіток визначальним при виборі професій? 

Педагогічна ситуація З 

У сьомому класі зник журнал. Розпочалися пошуки. Ситуація загострювалася 

тому, що сталося це наприкінці навчального року, і журнал був потрібен для 

підбиття підсумків успішності з усіх дисциплін. Здавалося, будь-яка надія знайти 

його була втрачена, і лишалося питання, як поновити оцінки кожному учневі. Та 

раптом після уроків до вчителя підійшов Станіслав із заявою, що може назвати 

ім’я учня, який взяв журнал. Педагог замислився й відповів: 
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- За таку ціну, напевно, журнал мені не потрібен. 

- За яку? - здивувався Станіслав. 

- Ціну Вашого падіння. 

Питання: 

1. Які моральні якості учнів є найбільш значущими для вчителя? 

2. Схарактеризуйте позицію та поведінку вчителя. 

3. Яким чином повели б себе Ви в такій ситуації? 

Педагогічна ситуація 4 

Донька повернулася зі школи. 

Донька (Д): Мене сьогодні викликав заступник директора школи. 

Мати (М.): Невже? 

Д.: Так. Світлана Іванівна сказала, що я надто багато теревеню на уроках. 

М.: Зрозуміло. 

Д.: Терпіти не можу цю стару. Коли вона зудить, ми з Галею розповідаємо 

одна одній анекдоти. 

М. (відривається від плетіння та переводить погляд на доню)...? 

Д.: Я розумію, що вчителів не вибирають. Мені краще б угамуватися. 

Поганих учителів чомусь у нашій школі більше, ніж хороших. Якщо я буду з 

кожним із них сваритися, то не зможу вступити до коледжу. Виходить, що я сама 

собі завдаю шкоди. (Ці розмірковування доньки не привертають увагу матері, 

вона не промовляє ані слова.) 

Питання: 

1. Чи може мовчання виконувати виховну функцію? 

2. Наведіть прикладі виховного (позитивного чи негативного) 

впливу мовчання на поведінку людини. 

3. Оцініть поведінку матері та її вплив на подальше ставлення 

доньки до вчителів та школи. 

Педагогічна ситуація 5 

Видатний педагог К. Д. Ушинський склав для себе такі правила 

самовиховання: 

1. Спокій у будь-яких обставинах, принаймні, зовнішній. 

2.  Прямота в словах і вчинках. 

3. Поміркованість дій. 

4. Рішучість і відповідальність за вчинок. 

5. Не говорити про себе без потреби жодного слова. 

6. Робити те, що хочеться, а не те, що доводиться. 

7. Витрачати свої сили лише на необхідне або приємне, а не на 

пристрасті. 

8. Кожного вечора сумлінно звітувати собі про свої вчинки. 
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9. Жодного разу не хвалитися ні тим, що було, ні тим, що маєш, 

ні тим, що будеш мати. 

Питання: 

1. Чи всі ці правила Ви сприймаєте? Якщо ні, то чому? 

2. Якими правилами самовиховання Ви доповнили б цей список? 

3. Чи маєте Ви власні правила, якими керуєтеся в житті? 

Педагогічна ситуація 6 

Андрійко із задоволенням допомагав матері виконувати хатню роботу. Батько, 

побачивши, що син миє посуд, звинуватив його в тому, що хлопець виконує 

жіночу роботу. З того часу хлопець почав соромитися своїх дій. 

Питання: 

1. Що б Ви порадили батькові? Чи правильно виховує батько 

сина? 2.Ваша педагогічна позиція з цього питання? 3. Чи є актуальним розподіл на 

«жіночу» та «чоловічу» роботу в 

сучасному суспільстві? Ваша думка. 

 Педагогічна ситуація 7 

Учень заважав учителю проводити урок. Учитель рознервувався та виставив 

його з класу. Питання: 

1. Яка Ваша думка з цього приводу? 

2. Як вчинили б Ви? 

3. Що продемонстрував учитель, повівши себе таким чином? 

Педагогічна ситуація 8 

У присутності 5-х однокласників Олександр образив Наталю. Мовчки й 

бездушно однокласники спостерігали цей конфлікт.  

Питання: 

1. Оцініть ситуацію. 

2. Ваші дії як учителя, що став свідком такої ситуації? 

3. Де й коли були допущені недоліки у вихованні? 

Педагогічна ситуація 9 

У вересні Слава прийшов до 6-го класу. Не треба багато часу, щоб визначити: 

«важких» учнів тут вдосталь. Слава швидко і без проблем посів значне місце в 

колективі. Стріляв на уроці з гумки, витирав оцінки в щоденнику. У класі 

змінився класний керівник. Хлопці домовилися: усі стоїмо. Увійшла вчителька. 

- Добрий день, промовила вона. – Сідайте... Але клас стояв. Почувся сміх. 

Питання: 

1. Як необхідно вести себе в такій ситуації? 

2. Як краще організувати виховну роботу в такому класі? 

3. Проаналізуйте характер взаємовідносин між однокласниками. 

Педагогічна ситуація 10 
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Урок математики розпочався з перевірки домашнього завдання. Світлана 

Іванівна була незадоволена результатами, засмучена. Пояснення нової теми 

проходило в повній тиші. Раптом пролунав сильний грюк. Учителька перервала 

пояснення, подивилася на учнів. Побачивши посмішку на обличчі Ігоря, зблідла й 

закричала: «Це ти стукав? Кого я питаю? Скільки можна знущатися?». З цими 

словами підійшла до парти і взяла його щоденник. «За те, що ти зірвав урок, я 

поставлю тобі «1». Хлопчик заперечив: «Чому я? Адже Ви навіть не розібралися! 

Ставити одиниці дуже легко!» 

«А то ти ще й мене вчиш! – закричала вчителька, – Іди до класного 

керівника. Він тобі розкаже». З цими словами вона виштовхнула його за двері. 

Питання: 

1. Чим можна пояснити таку поведінку Світлани Іванівни? 

2. Яких саме помилок припустилася вчителька? 

3. Які дії класного керівника доречні в такому випадку? 

Педагогічна ситуація 11 

Був у мене дуже здібний учень у випускному класі. Захоплював викладачів 

і точних, і гуманітарних наук. Охоче допомагав однокласникам. Але ось 

загадка – допомоги його не хотіли приймати. Про причину мені, класному 

керівникові не казали:  відводили очі вбік. Усе з'ясувалося несподівано. Одного 

разу Павло, пояснюючи двом однокласницям завдання з фізики, якого дівчата 

так і не зрозуміли, скипівши, з усій сили зіштовхнув їх лобами. Свідком 

такого «педагогічного засобу» стала доросла людина, яка й розповіла що 

історію. Виявляється, така ж сама «педагогіка» панувала в його сім'ї. 

Поговорила з хлопцем. На словах він нібито усвідомив свою нестриманість, 

жорстокість, але на ділі... Грубість та розв'язність виявлялися знову і знову. 

Вирішила сказати про це батькові класних зборах, хоч там досить об'єктивно 

відзначали й багато його позитивних рис. 

Питання: 

1. Які сторони у вихованні, розвитку особистості були упущені? 

2.Чи є здібності критерієм розвитку особистості? 

3.Як би Ви поводилися в подібній ситуації? 

Педагогічна ситуація 12 

У мене в класі є Сашко Загорток. Учитися не хоче, палить (ще з другого 

класу), байдикує. Я до нього і додому ходила, і до себе запрошувала, в гурток 

записувала, в секцію. Та що я тільки не робила! А що вийшло? Він тепер сам 

просить: «Ніно Василівно, приходьте до мене: я задачки не розумію». 

Значить, сприймав усе як належне. Ні краплини подяки. Як пояснити те, що 

людина повинна відчувати сама? Я втомилася шукати до нього ключик і не 

розумію, у чому я не права. 
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Питання: 

1. У чому причина розчарувань учителя? 

2. Чи є така позиція вчителя виправданою? 

3. Розкрийте основні підходи до перевиховання дітей. 

Педагогічна ситуація 13 

На загальношкільний трудовий захід «Зелена гілочка» у повному складі 

прийшов 7-й клас. Але немає класного керівника. Одержавши завдання, 

школярі вирішують, який вибір найкращий... Чи не працювати, тому що 

немає класного керівника? Почати працювати і в будь-який момент кинути 

роботу? Працювати й виконати завдання. 

Питання: 

1. Проаналізуйте   рівень   сформованості   колективу  за   кожною 

позицією? 

2. Яка з обраних позицій потребує від класного керівника 

ретельної виховної робота? 

3. Запропонуйте свій варіант розв'язання проблеми. 

Педагогічна ситуація 14 

«Нехай моя Катерина зростає егоїсткою, – заявляє мати класному 

керівникові, – зате вона буде щасливою людиною. Нехай скаржаться інші учні, що 

вона брутальна, забирає в них книжки та не ділиться своїми, що може когось 

побити. Значить, у неї є характер, вона не пропаде, проб'є собі дорогу. За щастя 

треба боротися...» 

Питання: 

1. Чи, на Вашу думку, саме таким шляхом можна досягнути щастя? 

2.Чи потрібна індивідуальна робота з дівчиною та її батьками? 

3.Що порадити однокласникам Катерини? 

Педагогічна ситуація 15 

В Ігоря мати – лікар, а батько – науковий працівник. Вони безперервно 

«виховують» сина. Жодна його помилка не проходить без того, щоб Ігорю не 

прочитати нотацію про обов'язок і порядність. Він вже не тільки звик до цього 

моралізаторства, а й навчився хитрувати, щоб уникнути нотацій і неприємностей. 

Зараз він закінчує школу. Його мрія – стати директором банку, щоб мати більше 

грошей і зв'язків. 

Питання: 

1. Виявіть та проаналізуйте недоліки в сімейному вихованні. 

2. Ваші поради батькам. 

3. Допоможіть Ігорю зрозуміти соціальний зміст його мети 

Джерело: Веретенко, Т. Г. & Манойло І. С. (2006). Педагогічний тренінг (2-

ге вид., перероб. та допов.). Xарків: ХНУ імені В. Н. Каразіна.  
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Додаток П 

Практичне заняття з освітньої дисципліни  

«Основи педагогічної майстерності» 

НЕ 1.4.  МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ В КЕРУВАННІ ПСИХІЧНИМ  

              САМОПОЧУТТЯМ 

Мета: формування уявлень про сутність саморегуляції та її роль у професійній 

діяльності вчителя; оволодіння засобами психологічного налаштовування 

вчителя на наступну діяльність; створення установки на самостійну роботу з 

удосконалення засобів психофізичної саморегуляції. 

Тип заняття: практичне 

Обладнання: записи сеансу аутогенного тренування та музикотерапії, 

дидактичний матеріал, таблиця «Способи саморегуляції вчителя». 

Опорні поняття: психологічне налаштовування на наступну педагогічну 

діяльність, робоче самопочуття, саморегуляція, релаксація, аутогенне 

тренування, музикотерапія, бібліотерапія, працетерапія, мажор, імітаційна 

гра. 

План заняття 

1. Діагностування рівня емоційної стабільності та здатності до керування 

психологічним самопочуттям. 

2. Обговорення головних теоретичних положень. 

3. Виконання вправ на розвиток умінь психофізичної саморегуляції, 

налаштовування на наступну діяльність. 

4. Моделювання педагогічної ситуації: розповідь учителя (розроблення 

програми психологічного налаштовування на педагогічну розповідь в 

аудиторії). 

Завдання для студентів 

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватися до 

співбесіди: 

1.1. Поняття саморегуляції та психологічного налаштовування. Роль 

психологічного налаштовування як внутрішньої педагогічної техніки вчителя. 

1.2. Психологічна гімнастика в роботі вчителя. Засоби психологічного 

налаштовування. 

1.3. Засоби керування психологічним станом (музикотерапія, бібліотерапія, 

працетерапія, імітаційна гра, аутогенне тренування). Можливості використання 

їх у професійному самовдосконаленні вчителя. 

 2. Виконати вправи на формування вміння знімати м'язове напруження, 

контроль та регуляцію дихання (1, 2, 3, 4). 

3. Підготуватися до моделювання ситуації педагогічної розповіді (розроблення 

програми психологічного налаштовування на наступну діяльність). 
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ЗМІСТ  ЗАНЯТТЯ 

1. Організація студентів до заняття. 

1.1. Привітання. 

1.2. Перевірка присутності студентів на занятті. 

2. Актуалізація опорних знань 

2.2. Бесіда зі студентами 

– Пригадайте з психології, що таке емоції? 

 – Яку роль вони відіграють у житті людини? 

– Чи легко вам контролювати власні емоції у складних життєвих ситуаціях? 

2.1. Інформаційна хвилинка «Лише факти» (0.25 бала) 

 3. Контроль, корекція та закріплення знань студентів. 

3.1. Оголошення теми, мети та завдань, поставлених перед заняттям. 

3.2. Діагностування рівня емоційної стабільності і здатності до керування 

психологічним самопочуттям. 

- Для виявлення рівня емоційної стабільності студентів використовую тест 

Айзенка на визначення емоційної стійкості. 

3.3. Обговорення головних теоретичних положень. 

3.3.1. Усне індивідуальне опитування (3 бали). 

 Готуючи відповідь на питання, слід урахувати такі моменти. 

Здатність володіти собою є показником діяльності вчителя-майстра. Саме 

ця здатність дає йому можливість бути витриманим і наполегливим у 

здійсненні педагогічних задумів, в ситуаціях конфліктної взаємодії, підтримує 

працездатність протягом тривалого часу. Не випадково В. Сухомлинський 
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називав працю вчителя «роботою серця та нервів» («Сто порад учителю»). 

Емоційна стабільність є індивідуально-типологічною характеристикою 

особистості, і, безумовно, вона притаманна всім людям. Однак у роботі вчителя 

емоційна стабільність є тією якістю, без якої неможливе успішне виконання 

ним своїх функцій. 

Здатність керувати собою характеризує передусім сформованість 

багаторівневої системи саморегуляції особистості. Психологічна саморегуляція 

здійснюється в єдності її енергетичних, динамічних і змістових аспектів. На 

формування саморегуляції впливають насамперед характеристики нервової 

діяльності, особистісні якості, з також система виховання. 

Проблема психологічної саморегуляції у професійній діяльності вчителя 

найчастіше розглядається в контексті керування педагогом внутрішнім 

самопочуттям, психологічним налаштуванням на наступну діяльність. У зв'язку 

з цим під саморегуляцією розуміють створення вчителем потрібних або 

бажаних станів, тобто таких, які забезпечують ефективність його дій. 

Психологічне налаштування – це створення стану готовності до виконання 

певної діяльності. 

Розглядаючи здатність учителя до керування самопочуттям у межах 

традиційних понять майстерності й техніки педагога, необхідно зазначити, що 

здатність керувати собою є елементом педагогічної техніки. Психологічне 

налаштування педагога, його вміння грати, «гальмувати свої неприємності», 

створювати загальну мажорну атмосферу, на думку А. С. Макаренка, є 

джерелом доброзичливості в дитячому колективі, готовності до діяльності та 

подолання труднощів у розв'язанні колективних завдань. Макаренко зазначав, 

що мажор і гру не слід зводити лише до зовнішніх засобів поведінки педагога. 

Це передусім уміння раціонально, «не згораючи», зазнавати великих 

навантажень. 

Як можна виробити це вміння? Ю. Львова називає систему роботи 

вчителя з керування самопочуттям психологічною гімнастикою. Психологічна 

гімнастика містить вправи, які дають змогу розвинути психофізичний апарат, 

сформувати вміння тримати в готовності «апаратуру», яка збуджує почуття, 

створити умови для її безвідмовної діяльності. 

З погляду Ю. Львової, джерелами психологічної гімнастики вчителя є: 

театральна педагогіка (елемент системи К. Станіславського) та психотерапія 

(елементи аутогенного тренування). Досвід підготовки актора містить 

матеріали з розвитку внутрішньої техніки, що дають змогу збудити велику 

палітру найрізноманітніших почуттів. 

 До вправ із психологічної гімнастики вчителя дослідниця відносить дії в 

«передбачуваних обставинах» («якби»), та вправи на зняття м'язових 
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«затискачів». «Якби», або дія в «передбачуваних обставинах», дає вчителеві 

можливість уявити потрібну ситуацію, збудити оновлені почуття та пережити 

їх у реальній педагогічній взаємодії. 

Здатність знімати м'язове напруження посідає особливе місце в 

психологічній гімнастиці вчителя. Надмірне м'язове напруження спричинює 

втому, знижує працездатність учителя, гостроту його сприймання. Як запобігти 

цьому станові? Навчитися розслаблювати м'язи свого тіла! Д. Карнегі зазначає, 

що із втомою можна боротися засобами для зняття м'язового напруження (7, с. 

186). 

М'язове розслаблення супроводжується релаксацією. Нагадаймо: 

релаксація – це стан спокою, розслабленості, що виникає внаслідок зняття 

напруження. 

Процес самонавіювання здійснюється багаторазовим повторенням певних 

словесних формул самонавіювання. Для того щоб процес самонавіювання 

пройшов успішно, потрібно: 

1. Визначити мету роботи над собою і відповідно до цієї мети дібрати 

формули самонавіювання. 

2.   Під час складання словесних формул слід керуватися такими правилами: 

формула має бути чіткою і лаконічною, не містити заперечної частки «не». 

Послідовність словесних формул така: хочу – можу – буду –  є («Я хочу бути 

спокійним і впевненим; я можу бути спокійним і впевненим; я буду спокійним і 

впевненим; я спокійний і впевнений»). 

3.  До засобів керування психічним станом передусім відносять: 

бібліотерапію, музикотерапію, працетерапію та імітаційну гру. 

 Г. Габдрєєва пропонує так характеризувати згадані вище засоби. 

Бібліотерапія – засіб керування психічним станом людини шляхом читання 

художньої літератури. Музикотерапія – це засіб керування психічним станом 

людини за допомогою музики. Так, ритмічна мажорна музика здебільшого 

підносить настрій і працездатність. Мінорна мелодія сприяє розслабленню 

викликає стан спокою. Під працетерапією розуміють засіб керування психічним 

станом людини за допомогою включення в активну трудову діяльність. 

Імітаційна гра – активний метод самокерування психічним станом, який 

полягає у програванні суб'єктом ролі такої людини, якою йому хотілося б бути. 

У системі засобів керування психічним станом особливе місце посідає 

аутогенне тренування. Це – спеціальні вправи, спрямовані на формування у 

людини навичок свідомого впливу на різні функції організму – навичок 

самонавіювання. Аутогенне тренування має три основні етапи:  

1) розслаблення (входження у стан релаксації);  

2) самонавіювання на фоні стану релаксації;  
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3) вихід із стану релаксації. 

В. Сухомлинський надавав особливого значення вихованню душевної 

рівноваги. Він вважав неприпустимими у діяльності вчителя роздратованість, 

неврівноваженість, цінував уміння бути оптимістом, доброзичливість, гумор. 

Отже, засоби керування психологічним самопочуттям учителя можна 

умовно поділити на дві групи.  

Перша група пов'язана з контролем над діяльністю психофізичного 

апарату (тонус м язів, дихання, темп мовлення),  

друга група впливає на особистісні утворення (спрямованість особистості, 

установки та ціннісні орієнтації, якості особистості). 

3. 4.  Виконання вправ на розвиток умінь психофізичної саморегуляції, 

налаштовування на наступну діяльність. 

Вправа 1. Контроль та регуляція дихання. Дихання й емоційний стан 

взаємопов'язані. В стані збудження, хвилювання, тривоги помітно змінюється 

частота й глибина дихання. Контроль за диханням може сприяти регуляції 

емоційного стану людини. Для цього рекомендую студентам виконати вправи 

«Діафрагмальне дихання» і «Ритмічне дихання». 

Діафрагмальне дихання 

Вдих через ніс. Спочатку при розслаблених і злегка опущених плечах 

повітрям заповнюються нижні відділи легенів, живіт при цьому дедалі більше 

випинається. Потім під час вдиху послідовно піднімаються грудна клітка, плечі 

та ключиці. Повний видих відбувається в тій самій послідовності: поступово 

втягується живіт, опускаються грудна клітка, плечі, ключиці. 

Ритмічне дихання 

Таке саме дихання, але виконується в певному ритмі,  найкраще під час 

нешвидкого ходіння. Вісім кроків – вдих, чотири – затримка дихання, вісім –  

видих. Далі можна – 10:5:10. Скорочення видиху має мобілізаційне значення. 

Нормалізації стану допомагає й позіхання. 

Як відомо, емоційне напруження супроводжується напруженням м'язів, 

що готують організм до наступної діяльності. Тому регулювати внутрішнє 

самопочуття можна, знаючи, що таке м'язового напруження. 

Вправа 2. Контроль за тонусом мімічних м'язів. Ця вправа допомагає не тільки 

надати обличчю спокійного виразу, а й домогтися внутрішньої гармонії й 

заспокоєння. Текст може бути таким: «Моя увага зупиняється на обличчі. Моє 

обличчя спокійне. М'язи чола розслаблені. Губи та зуби розімкнені. М'язи щік 

розслаблені. М'язи очей розслаблені. Моє обличчя, як маска. Разом із 

посмішкою я відчуваю, як зникає напруження з обличчя і з усього тіла». 

Вправа 3. Розслаблення та напруження м’язів рук. Станьте прямо, руки  –  

вперед, пальці – стиснуті в кулак; одночасно напружуються м'язи кисті, 
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передпліччя, плечей. При цьому потрібно пам'ятати про мисленнєву дію (ви 

хочете бути сильним, міцним, ваші м'язи дуже напружені). А тепер розслабтеся: 

руки вільно падають) здійснюючи маятникоподібні рухи (0.5 бала). 

Вправа 4. Зняття м'язового напруження з використанням елементів 

аутогенного тренування (5, с. 14-17) (0.5 бала). 

Вправа 5. Застосування бібліотерапії. Прочитайте вірш, прозовий уривок. 

Обговоріть, які почуття у вас викликає прочитане (1 бал). 

Вправа 6. Використання музики в поєднанні з зоновими образами. Перегляньте 

слайдову програму, яка супроводжується музичним фоном. Опишіть свій стан. 

Відзначте ті музичні фрагменти й зорові образи, які стимулюють у вас приплив 

сил, викликають готовність до дії або навпаки, діють заспокійливо, 

розслаблюють (1 бал). 

Вправа 7. Дія в передбачуваних обставинах. Одним з  важливих елементів 

психологічного налаштовування вчителя є використання магічного «якби». 

Ю. Львова зазначає, що «якби» створює внутрішній духовний рух, який 

органічно виявляється у зовнішньому вигляді вчителя, в його міміці, жестах, 

погляді, в прихильності до учнів. Побувавши в уявному світі, вчитель 

переносить почуття, що виникли, в реальність, починає працювати з 

натхненням (1 бал). 

Використовуючи засіб «якби», продемонструйте один із варіантів вітання 

з учнями: 

а) ви вперше увійшли в цей клас; 

б) ви –  класний керівник у цьому класі впродовж тривалого часу; 

в) ви засмучені вчинком учнів, до яких прийшли 

г) ви пишаєтесь успіхами учнів у навчанні; 

д) ви маєте повідомити неприємну новину; 

ж)     ви маєте повідомити приємну новину. 

Проаналізуйте, на що у вашому досвіді можна опертися для створення 

передбачуваної ситуації «якби». Визначте причину можливих утруднень під час 

виконання цієї вправи. 

3.5.  Моделювання педагогічної ситуації: розповідь учителя (розроблення 

програми психологічного налаштовування на педагогічну розповідь в 

аудиторії). Під час підготовки до цього етапу навчальної взаємодії необхідно 

розробити варіант власної програми психологічного налаштовування на 

наступну педагогічну діяльність (педагогічна розповідь учителя). В основу 

розробки програми можуть бути покладені відомі засоби підтримання творчого 

самопочуття вчителя. 

Алгоритм дій у створенні психологічного налаштовування на наступну 

діяльність учителя можна подати за допомогою поданого нижче переліку 
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запитань. Пошук відповідей на ці запитання дасть студентам змогу скласти 

варіант психологічного налаштовування на виступ в аудиторії з розповіддю. 

1. Сформулюйте педагогічну мету розповіді. В чому значущість та 

актуальність теми розповіді для слухачів? 

2. У чому полягає особистісна значущість теми розповіді для вас? 

3. Визначте в розповіді ті моменти, які мають для вас емоційну привабливість, 

зафіксуйте їх у свідомості. 

4. Які особливості наступної взаємодії (склад учнів, їхні індивідуально-

психологічні особливості)? Подумки опишіть їх. 

5. Які утруднення можуть виникнути в слухачів під час сприйняття 

розповіді? 

6. Який вигляд ви хотіли б мати під час виступу? Опишіть позу, жести, 

міміку. 

7. Що буде об'єктом вашої уваги під час виступу? 

8. Як ви контролюватимете свій психічний стан під час виступу? 

Студенти моделюють в аудиторії вступну частину розповіді. Головна 

мета роботи – аналіз ефективності використаних засобів психологічного 

налаштовування на наступну діяльність. Самоаналіз роботи студентів доцільно 

здійснювати відповідно до пунктів програми психологічного налаштовування 

на наступну діяльність. Особливу увагу приділяють обговоренню причин 

незбігу між задумом педагогічної взаємодії та її реальним втіленням студентом, 

пошукові шляхів удосконалення психологічної саморегуляції майбутнього 

вчителя. 

3.6. Аналіз періодичної педагогічної преси (2 студенти)- 0.75 бали 

3.7. Захист ІНДЗ  

4. Підсумок роботи. 

4.1. Підсумкове експрес-опитування. 

- Що таке внутрішня техніка вчителя?  

- Яке її значення у формуванні педагогічної майстерності вчителя 

образотворчого мистецтва? 

-  Сутність психологічної гімнастики, її джерела. 

- Назвіть основні засоби керування психологічним станом вчителя. 

4.2. Оцінювання (максимальна кількість балів за заняття - 8) 

4.3. Заключне слово викладача 

Джерело: авторська розробка з використанням матеріалів: Зязюн, І. А., 

Крамущенко, Л. В., Кривонос, І. Ф., Самещенко, О. Г., Семиченко, В. А. & 

Тарасевич, Н. М. (2004). Педагогічна майстерність (2-ге вид. допов. і 

перероб.). Київ: Вища школа.  
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Додаток Р 

Орієнтовна тематика круглих столів, методичних семінарів,  

прес-конференцій учителів-образотворчого мистецтва, викладачів  

і студентів закладів вищої освіти  

1. Взаємодія учасників виховного процесу щодо створення умов для 

ефективної самореалізації учнів. 

2. Критерії інноваційної і традиційної виховної роботи в закладі загальної 

середньої освіти: порівняльний аспект. 

3. Інноваційні технології естетичного виховання в сучасній школі: за і проти. 

4. Основні аспекти виховання естетичної культури учнів у початковій ланці 

освіти. 

5. Особливості виховання естетичної культури учнів середньої школи. 

6. Потенціал позакласної роботи у вихованні естетичної культури учнів. 

7. Роль організаційно-виховних умінь учителя у підвищенні ефективності 

виховної діяльності в напрямку формування естетичної культури учнів. 

8. Методична панорама «Від творчості – до інноваційності». 

9. Методичний тренінг «Казкотерапія – шлях до пізнання себе». 

10. Методичний ринг «Роль естетичного виховання у формуванні 

високодуховної гармонійно розвиненої особистості». 

11. Педагогічні перегони «Упевнено крокуємо до вершин виховної 

майстерності». 

12. Майстер-клас «Використання технологій естетико-духовного розвитку у 

вихованні учнівської молоді». 

13. День педагогічної творчості вчителя образотворчого мистецтва.  

14. Педагогічний діалог «Розвиток естетичної свідомості на уроках 

образотворчого мистецтва». 

15. Брифінг «Особливості організації та проведення тижнів образотворчого 

мистецтва: методичний аспект». 

16. Прес-конференція «Виховні можливості проведення майстер-класу з 

декоративно-прикладного мистецтва у вихованні естетично багатої 

дитини». 

17. Педагогічні читання «Вчителі-вихователі інноваційного спрямування 

Буковини: погляд крізь історію і сучасність». 

18. Семінар-практикум «Шляхи та засоби естетичного розвитку молодших 

школярів». 

19. Методичний практикум «Виховуємо естетично». 

20. Методичний фестиваль «Методичні знахідки та ідеї виховання естетичної 

культури учнів у позакласній діяльності». 
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21. Методичний консиліум «Розвиваємо талант і підтримуємо обдарованість у 

процесі позакласної виховної діяльності». 

22. Творча майстерня «Використання інтерактивних технологій у виховному 

процесі початкової школи(середньої)». 

23. Симпозіум «Перспектива провідних аспектів естетичного виховання учнів 

середньої школи». 

24. Телеміст «Формування позитивного емоційного ставлення до мистецтва у 

процесі гурткової роботи з образотворчого мистецтва». 

25. Педагогічний суд «Психологічні особливості естетичного виховання у 

контексті соціальних проблем держави». 

26. Методичний практикум «Педагогічна етика: особливості поведінки 

вчителя-вихователя у напрямку виховання естетичної культури учнів». 

27. Творча майстерня «Правила вияву справжньої любові до дітей у процесі 

естетичного виховання». 

28. Методичний практикум «Емоційний компонент взаємодії вчителя 

образотворчого мистецтва з дитиною». 

29. Педагогічний міст «Від наукових ідей – до практики». 

30. Круглий стіл «Виховуємо естетичний смак – шлях до естетичної 

досконалості особистості». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором
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Додаток  С 

Практичний блок творчих завдань 

І. За результатами вивчення теоретичного матеріалу продовжити заповнювати 

таблицю «Зміст виховання школярів»: 

Складові 

частини змісту 

виховання 

Мета, завдання 

 

Зміст 

 

Методи і форми 

 

Шляхи 

здійснення 

     

ІІ. Ознайомитися з державними документами, концепціями виховання, з 

творами відомих педагогів щодо естетичного виховання і за результатами 

заповнити таблицю:  

Назва 

напряму 

виховання 

 

Назва 

документу, 

концепції 

Основні положення 

щодо даного 

напряму виховання 

Автор, 

назва 

твору 

Основні ідеї, 

цитати 

     

ІІІ. Проблемний блок. Проблемні питання для обговорення. 

№ 1. 

«Краса – могутній засіб виховання чутливості душі, – писав 

В.Сухомлинський. – Це вершина, з якої ти можеш побачити те, чого без 

розуміння і почуття прекрасного, без захоплення і натхнення ніколи не 

побачиш. Краса –  це яскраве світло, що осяює світ. При цьому в світлі тобі 

відкривається істина, правда, добро; осяяний цим світлом, ти стаєш відданим і 

непримиренним. Краса вчить розпізнавати зло і боротися з ним. Я б назвав 

красу гімнастикою душі – вона випрямляє наш дух, нашу совість, наші почуття 

і переконання. Краса – це дзеркало, в якому ти бачиш сам себе і завдяки йому 

так чи інакше ставишся сам до себе». 

- Проаналізуйте позицію В.О.Сухомлинського щодо значення краси. Яким 

чином таке розуміння краси інтегрує різні напрямки виховання особистості?  

№ 2. 

Роберт Рождєственський у «Поемі про різні точки зору» писав: 

 Смотри, как дышит эта ночь. 

 Звезда, уставшая светить,  

ушла, обожгла плечо...   -Чо? 

 -Смотри, как вкрадчивый туман прижался к молодой воде...   -Где?  

- Он полночью поклялся ей, он взял в свидетели луну!    -Ну!  
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- Они сейчас уйдут в песок, туда, где не видать  ни зги...     -Гы! 

 - И, ощутив побег реки, в беспамятстве забьется ерш!   -Врешь!  

- Да нет, я говорю тебе, что сколько тайн хранит земля, березы, ивы и 

ольха...-Ха!  

- А сколько музыки в степях, в предутреннем дрожанье рос...   - Брось!  

- Да погоди! Почувствуй ночь, крадущийся полет совы, сопенье медленных 

лосих...  - Псих!  

- Послушай, разве можно так прожить и не узнать весны, 

 прожить и не узнать снега? - Ага! 

- Проаналізуйте точки зору людей, представлені поетом, з позиції 

сформованості естетичних почуттів. Як ви розумієте поняття: 

«естетично глуха», «естетично сліпа» людина? 

№ 3. 

Є люди, які здатні мовби наново відкривати всім знайомі предмети і 

явища, бачити їх з нового боку: валяється на землі соснова шишка, але ось 

доторкнулася до неї рука художника - і це вже не шишка, а їжачок або 

кумедний чоловічок. Пройшов весняний дощ. Що тут дивного? Але Тютчев 

передав його радість у віршах: 

 Люблю грозу в начале мая,  

Когда весенний первый гром,  

Інша людина, дивуючись, зупинилась перед дощем, і звуки крапель 

стали для неї музикою, і вона цю музику подарувала людям. Це був Дебюссі. 

Пройшов дощ. Перекинувся місток веселки. І з’явились веселки Рафаеля, 

Врубеля, Левітана, які примусили людей ще раз подивитися на них... 

 І.С.Тургенєв у листі до П. Віардо: «Перед тим, як лягати спати, я 

кожного вечора роблю маленьку прогулянку по подвір’ю. Вчора я зупинився 

і почав прислуховуватися. Ось різноманітні звуки, почуті мною: Лопотіння 

крові у вухах і дихання. Шерех – невмовкаючий лепет листя. Тріскотіння 

цвіркунів: їх було чотири в деревах на подвір'ї. Час від часу падала крапля з 

легким сріблястим звуком. Ламалась якась гілка, хто зламав її? Ось глухий 

звук... Що це? Кроки на дорозі? Чи шепіт людського голосу? Несподівано 

тонке сопрано комара, яке роздається над вашим вухом (И.С.Тургенев.- ПСС 

и писем в 28 m.- Письма. - Т.1.- М.;Л. - 1966. - С. 485-486).  

– Обґрунтуйте, про які естетичні якості особистості свідчать 

наведені приклади? Як ви розумієте поняття «духовна краса людини»? Які її 

компоненти? Які шляхи розвитку духовної краси молодших школярів?  

№ 4. 

 «У будь-якій науці, – зазначав К.Д.Ушинський, – більше чи менше 

існує естетичний елемент, передачу якого учням повинен мати на увазі 
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наставник». Г.Ващенко стверджував: «Щоб розуміти й сприймати найкращі 

твори мистецтва, потрібні певні знання з історії письменства, малярства, 

скульптури, музики, архітектури. Культурна людина повинна знати грецьке 

мистецтво, красу творів Софокла, музику Бетховена, Моцарта, 

Чайковського».  

– Прокоментуйте дані висловлення. Яке місце посідають естетичні знання 

в загальній системі формування естетичної культури? Проаналізуйте 

навчальні предмети, які викладаються в початковій і середній школі, з 

позиції наявності в них естетичного потенціалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Голюк, О. А. (2011). Теорія виховання: практичні заняття: 

навчально- методичний посібник для студентів спеціальності «Початкове 

навчання». Вінниця: ВДПУ. 
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Додаток Т 

Проблемно-пошукові завдання  

під час проходження педагогічної практики 

1. Роль образотворчого мистецтва у вихованні естетичної культури школяра. 

2. Феномен естетичної культури в наукових дослідженнях. 

3. Наукові підходи до структури естетичної культури особистості. 

4. Розвиток естетичної свідомості у процесі естетичного виховання учнівської 

молоді. 

5. Естетичне виховання – важлива складова системи виховної роботи в закладі 

загальної середньої освіти. 

6. Психологічні механізми впливу образотворчого мистецтва  на розвиток 

психічних процесів і формування творчої особистості учнів основної школи.  

7. Форми, методи й прийоми естетичного виховання учнів під час проведення 

уроків образотворчого мистецтва. 

8. Інтеграція образотворчого та інших видів мистецтва.  

9. Педагогічні можливості використання інноваційних методів у вихованні 

естетичної культури учнів. 

10.  Характеристика провідних форм організації виховання естетичної культури 

учнівської молоді. 

11.  Естетична свідомість учителя образотворчого мистецтва та способи її 

вираження у професійній діяльності. 

12.  Естетичний світогляд педагога-художника – інтегратора естетичного стилю 

та естетичної компетентності. 

13.  Світоглядний стиль учителя образотворчого мистецтва.  

14.  Емоційно-почуттєве мереживо в естетичній діяльності педагога-художника. 

15.  Естетичний світогляд учителя образотворчого мистецтва та його 

національне самоусвідомлення. 

16.  Естетична культура та світоглядні орієнтації вчителя образотворчого 

мистецтва.  

17. Творчі здібності, естетичний смак та естетичне мислення учителя 

образотворчого мистецтва.  

18.  Емоційний інтелект, критичне мислення, педагогічно-творчі вміння та їхня 

роль в естетичному світогляді вчителя образотворчого мистецтва.  

19.  Естетичні знання вчителя образотворчого мистецтва та його здатність до 

художньо-естетичної оцінки творчих продуктів.  

20.  Мистецька компетентність як функціонал естетичного світогляду вчителя 

образотворчого мистецтва. 
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Творчі завдання 

Завдання1. Розробити та провести уроки з образотворчого мистецтва з метою  

виховання естетичної культури школярів. 

Завдання 2. Розробити та провести інтегрований урок на основі поєднання 

музики й образотворчого мистецтва. 

  Завдання 3. Спрогнозувати варіанти творчої роботи з учнями основної школи з 

виховання естетичної культури. 

Завдання 4. Розробити та провести урок-подорож до країни Естетики. 

Завдання 5. Розробити авторський проект художньої виставки робіт учнів.  

Завдання 6. Розробити план і підготуватися до проведення екскурсії з учнями 

до місцевої виставкової зали (музею). 

Завдання 7. Підготувати, оформити та презентувати вернісаж учнівських робіт 

«Юні естети». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором.  



337 

 

Додаток У 

Методичні рекомендації щодо організації та проведення майстер-класів у 

гуртках декоративно-прикладного мистецтва 

Кожна людина, яка поважає себе, повинна знати історію, культуру, 

традиції рідного народу. Декоративно-вжиткове мистецтво – один із видів 

художньої діяльності, твори якого поєднують теоретичні та практичні аспекти. 

Декоративне – означає «прикрашати», ужиткове означає, що речі мають 

практичний ужиток, а не є лише предметом естетичної насолоди.  

Головне завдання декоративно-вжиткового мистецтва – зробити 

гарним речове середовище людини, її побут. Витвори декоративно-

прикладного мистецтва невіддільні від культури сучасної епохи, тісно пов’язані 

з характерним для певного часу побутовим устроєм, із місцевими або 

національними традиціями. Складаючи органічну частину наочного 

середовища, із якою повсякденно стикається людина, твори декоративно-

вжиткового мистецтва своїми естетичними перевагами, своїм характером 

постійно впливають на душевний стан людини, її настрій, є важливим 

джерелом емоцій, що позначається на відношенні до навколишнього світу.  

Важливими в навчанні декоративно-вжиткового мистецтва є питання 

значення традицій у народному мистецтві, їх ролі в передаванні майстерності 

від покоління до покоління, оволодіння певними традиційними художньо-

технологічними прийомами, творчого характеру ручної художньої роботи, ролі 

особистості майстра в народному мистецтві, традиційних ремесел та їх зв’язку 

із природою.  

Традиційно робота гуртків художньо-естетичного напряму поєднує 

теоретичні та практичні заняття, на яких вихованці вивчають різновиди рослин, 

знайомляться з різними техніками складання композицій, із технологією 

збирання й підготовки природного матеріалу. Така робота залучає гуртківців до 

активної праці, збагачує їх духовний світ, навчає розуміти та цінувати 

прекрасне. Засвоєний матеріал допомагає розкривати художні здібності 

вихованців, передавати в композиції життя природи в її динаміці, 

багатогранності та красі, сприяє вихованню дбайливого, шанобливого 

ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування 

естетичного смаку, популяризації фітодизайну та писанкарства.  

Метою та основними завданнями методичних рекомендацій є: 

упровадження нових форм занять, інноваційних освітніх технологій, методів і 

прийомів навчання; пропаганда підвищення ефективності художньо-

естетичного навчання й виховання дітей; створення сприятливих умов для 

пошуку власних оригінальних підходів кожним слухачем майстер-класу до 
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творчого використання досвіду в особистій практиці; раціональне використання 

традиційних методик в індивідуальній творчій роботі; гармонійне поєднання 

різних технік і методик на заняттях гуртків художньо-естетичного напряму;  

підвищення рівня професійної майстерності вихованців і слухачів майстер-

класу; ознайомлення вихованців із поняттями фітодизайну, флористики та 

писанкарства як одного з видів народної творчості; забезпечення формування 

творчих здібностей вихованців, учнів, слухачів.  

Методична розробка має допомогти керівникам профільних гуртків, 

учням середнього і старшого шкільного віку та широкому загалу здобути 

знання і навички мистецтва флористики та писанкарства.  

Майстер-клас як одна з найефективніших та особливих форм 

навчання. Нині підвищився інтерес дітей та учнівської молоді до декоративної 

творчості. Стало модним прикрашати інтер’єр квартир, будинків та офісних 

приміщень декоративними виробами. На заняттях вихованці навчаються 

створювати дивовижні речі, оволодівають різноманітними техніками. Гурткова 

робота декоративно-ужиткового напряму включає різні форми проведення 

занять – лекції, практичні заняття, екскурсії, зустрічі з фахівцями, виставки, 

конкурси, свята, але сучасність потребує впровадження нових, нетрадиційних 

занять. Такою формою на сьогодні є майстер-клас.  

Майстер-клас – одна з найефективніших та особливих форм навчання й 

виховання, передавання знань і вмінь, обміну досвідом, заснована на 

проведенні практичної роботи, показі й демонстрації творчого вирішення 

певного пізнавального завдання. Останнім часом стало популярним проведення 

майстер-класів не тільки «зірками» мистецтва і спорту, а й майстрами багатьох 

інших професій: педагогами, медиками, кулінарами, косметологами, 

модельєрами.  

На відміну від звичайного практичного заняття, майстер-клас дає 

можливість учитися, спостерігаючи, як керівник-майстер навчає інших. 

Зазвичай, такі заняття проводяться керівником, що має досвід роботи та власні 

напрацювання в певному напрямку. Сьогодні – це один з основних способів 

швидкого освоєння нових технологій і підвищення професійної майстерності.  

Основні переваги майстер-класу – унікальне поєднання короткої 

теоретичної частини та індивідуальної роботи, спрямованої на здобуття й 

закріплення практичних знань і навичок творчої діяльності. Майстер-класи 

схожі на компактні курси підвищення кваліфікації для тих, хто вже відбувся як 

фахівець, але хотів би дізнатися більше. Це можливість познайомитися з 

новими технологіями, методиками й авторськими напрацюваннями. Навчання 

відрізняється від інших форм занять тим, що під час його проведення керівник 
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або вихованці гуртка розповідають і, що ще більш важливо, показують, як 

застосовувати на практиці сучасні тенденції в аранжуванні квітів.  

Тематика майстер-класів у гуртках художньо-естетичного напряму 

традиційно є такою: різні аспекти і прийоми використання технологій;  

авторські методи застосування технологій на практиці.  

Виходячи із зазначеної тематики, кожен майстер-клас має завдання: 

передавання керівником-майстром свого досвіду роботи завдяки прямого 

коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної 

діяльності спільне відпрацювання методичних підходів керівника-майстра, 

ухвалення рішення; рефлексія власної професійної майстерності учасниками 

майстер-класу; надання допомоги учасникам майстер-класу у визначенні 

завдань саморозвитку, формуванні індивідуальної програми самоосвіти й 

самовдосконалення.  

У ході майстер-класу його учасники знайомляться з методичними 

розробками з теми; беруть участь в обговоренні отриманих результатів; 

ставлять запитання, отримують консультації; пропонують для обговорення 

власні проблеми, питання, розробки; висловлюють пропозиції.  

Представляємо традиційний алгоритм проведення майстер-класу:  

І. Презентація педагогічного досвіду керівником-майстром:  

- стисло характеризуються основні ідеї технології;  

- розкриваються досягнення діяльності;  

- доводиться результативність навчання дітей, що свідчить про 

ефективність технології;  

- визначаються проблеми й перспективи в роботі керівника-майстра.  

ІІ. Презентація системи навчальних занять:  

- описується система навчальних занять у режимі технології, що 

презентується;  

- визначаються основні прийоми роботи, які майстер демонструватиме 

слухачам.  

ІІІ. Проведення імітаційної гри:  

- керівник-майстер проводить навчальне заняття зі слухачами, 

демонструючи форми ефективної роботи з вихованцями;  

- слухачі одночасно виконують дві ролі: експериментальний клас і 

експерти, присутні на відкритому занятті.  

IV. Моделювання:  

- учні виконують самостійну роботу з конструювання власної моделі 

заняття в контексті технології керівника-майстра;  

- майстер виконує роль консультанта, організовує самостійну роботу 

слухачів і керує нею; 
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- майстер спільно зі слухачами проводить обговорення авторських моделей 

навчального заняття.  

V. Рефлексія: 

- проводиться дискусія за наслідками спільної діяльності майстра і 

слухачів.  

Методика проведення майстер-класів не має якихось чітких і єдиних 

норм. На таких заняттях часто надається можливість попрактикуватися під 

контролем викладача. Вихованці, які займаються в гуртку художньо-

естетичного напряму не перший рік, хочуть показати свої напрацювання іншим 

учням, тому майстер-класи можуть бути поділені на типи: – керівник – 

вихованці; – вихованці – слухачі; – керівник – вихованці – слухачі.  

У першому випадку – керівник гуртка-вихованці-педагог показує на 

практиці нові методики та технології, які впроваджуються для гурткової 

роботи. Другий тип майстер-класу – вихованці-слухачі-майстер-клас показують 

вихованці для учнів першого року навчання та інших зацікавлених слухачів. 

Третій варіант майстер-класу – керівник-вихованці-слухачі – передбачає показ 

напрацювань керівника і вихованців для великої аудиторії. Це може бути 

демонстрація композицій для педагогів, вихованців і жителів міста під час 

проведення свят.  

Майстер-клас – це двосторонній освітній процес із безперервним 

контактом керівник-вихованці, вихованці-слухачі, керівник-вихованці-слухачі, 

що активізує співробітництво і співтворчість вихованців і педагога, забезпечує 

розвиток творчої уяви та створення атмосфери на занятті, за якої діти не тільки 

опановують знання, а й проявляють себе як творців.  

Особливості майстер-класу: нові підходи до навчання; самостійна 

робота вихованців, що дозволяє відтворити свої фантазії в композиціях; 

створення умов для включення всіх гуртківців до активної діяльності; 

застосування нових прийомів створення композицій, що розкриває творчий 

потенціал як керівника, так і учасників майстер-класу; вибір форм, методів, 

технологій навчання учасниками; надання можливості кожному учаснику 

відстоювати власну думку щодо використання різних технік створення 

композицій;  процес пізнання є набагато важливішим, ніж самі знання; форма 

взаємодії – співпраця, співтворчість, спільний пошук.  

Вимоги до організації та проведення майстер-класу.  

1. Актуалізація знань. Майстер-клас повинен завжди починатися з 

актуалізації знань за певною теми, що дозволить розширити уявлення учасників 

заняття щодо запропонованої тематики.  

2. Демонстрація нових напрямів і технологій. Майстер-клас як 

передавання набутого досвіду, повинен демонструвати конкретний 
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технологічний прийом, методику виконання роботи. Він має складатися із 

завдань, які спрямовують діяльність учасників до вирішення поставленої цілі, 

але під час виконання кожного завдання учасники абсолютно вільні: їм 

необхідно обрати спосіб виконання і представлення композицій і засобів для 

досягнення мети й темпу роботи.  

3. Уточнення запропонованих технік, створення композицій учасниками 

майстер-класу. У ході обміну думками в учасників майстер-класу можуть 

виникнути думки як на підтримку висловлених ідей, так і на їх спростування.  

4. Перший етап у виготовленні роботи – підготовка матеріалів, визначення 

техніки та створення ескізу композицій, схеми представлення з певної теми.  

5. Другий етап – виготовлення робіт і демонстрація їх учасникам майстер-

класу.  

6. Заключний етап – обговорення навчального заняття.  

7. Наступним кроком має бути обговорення заняття. Вихованці повинні 

висловити свої думки щодо виконання поставленої цілі, уміти правильно 

оцінити свої роботи, побачити помилки, а також запропонувати інші варіанти, 

які можна було б використати для створення тієї чи іншої композиції.  

Майстер-клас – це цікаве заняття, на якому учасники працюють із 

задоволенням і почувають себе творцями. 

Фрагмент майстер-класу «Солодка мрія» 

 Матеріали та обладнання: флористична губка «Оазис», посудина, виноград 

синього кольору, дріт, ножиці, кусачки, плитка шоколаду, хризантема, троянда 

1 шт., очиток.  

Виконання роботи: Важко 

знайти людину, яка б не любила 

квіти і солодощі. І тому до вашої 

уваги – новий флористичний 

майстер-клас «Солодка мрія».  

1.Із флористичної губки 

вирізаємо форму, подібну частинці тортика. Це основа для нашої композиції.  
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2.Підготуємо виноград. Для цього робимо ніжку за допомогою флористичного 

дроту, щоб його можна було зафіксувати в оазисі.  

3. Те ж робимо із плитками шоколаду. Краще потримати шоколад за кімнатної 

температури, перед тим, як кріпити на дріт. 

4. Закріпити підготовлений оазис в посудині. 

                
 5. Складаємо квітковий торт. Верх і тильну частину оазису обкладаємо 

очитком. На боки вставляємо дві смужки з рожевої або жовтої хризантеми, а 

між ними – смужку із квітів яскравого кольору. Візуально це дуже нагадує 

справжній торт: зверху білий крем і два тістечка. 

 6. Троянда в нашому тортику буде не кремова, а жива. Укорочуємо стебло 

троянди так, щоб квітку можна було помістити в оазис. Наш квітковий торт 

практично неможливо відрізнити від справжнього!  

7. Декоруємо оазис зверху ягодами винограду.  

8. Прикрашаємо тильну частину композиції шматочками шоколаду, які 

підготували заздалегідь.  

           
Наша святкова флористична композиція повністю готова. Такому 

незвичайному подарунку будуть раді й дорослі, і діти!  

З досвіду роботи: Зінченко Світлана Григорівна, Колесник Оксана Олексіївна, 

керівники гуртків Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» 

міста Бровари, Київська обл. 

Джерело: Гаврилюк, В. Ю., Слободянюк, Т. А. & Розумнюк А. А. (2016). 

Художньо-естетичне виховання творчої особистості засобами позашкільної 

освіти. Біла Церква: КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти". 
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Додаток Ф 

Довідки про впровадження  

Додаток Ф.1 
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Додаток Ф.2 
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Додаток Ф.3 
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Додаток Ф.4 
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Додаток Ф.5 
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Додаток Х 

Довідки 

 про проведення дослідження в закладах загальної середньої освіти 

Додаток Х.1 
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Додаток Х.2 
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Додаток Х.3 
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Додаток Х.4 
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Додаток Х.5 
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Додаток  Х.6 

 

 

 

 

 


