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Актуальність обраної теми дослідження Гатеж Наталії Василівни не 

викликає заперечень. Важливість проблеми виховання естетичної культури 

учнів, формування їхнього світогляду, духовно-моральних цінностей і 

переконань зумовлює необхідність підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до цієї діяльності. Адже саме від рівня 

підготовленості вчителя до виховної роботи в закладі загальної середньої 

освіти залежить гармонійний, всебічний естетико-культурний розвиток 

особистості школяра, формування його естетичного смаку, естетичних 

поглядів, почуттів та досвіду естетичної діяльності. 

У звʼязку з цим одним із основних завдань педагогічної науки в Україні 

є вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців мистецьких 

спеціальностей, зокрема, вчителя образотворчого мистецтва, що відображено 

у законодавчих та нормативно-правових документах, зокрема: законах 

України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), 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, у 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.  

Ретельно проаналізувавши теоретичну частину дослідження, можна 

констатувати, що Наталія Василівна комплексно підійшла до розв’язання 

поставленого завдання, розглянувши його у філософському, 

мистецтвознавчому, психологічному й художньо-педагогічному аспектах.  

Є всі підстави стверджувати про незаперечність наукової новизни 

роботи для сучасного педагогічного загалу, оскільки вперше 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. 

Поза сумнівом є і практичне значення дослідження здобувачки, яке 

полягає в розробленні й упровадженні в освітній процес навчально-

методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури школярів (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»). 

Дослідницький апарат, на наше переконання, визначено чітко і 

вмотивовано. Заслуговує на увагу логічно виправдана послідовність 

дисертації, яка повною мірою відповідає меті та завданням дослідження. 

Результати аналізу тексту роботи дають право стверджувати, що вона 

є завершеним цілісним дослідженням, логічно структурована, переконлива за 

змістом, результативна за висновками. Кожен із розділів роботи спрямований 

на реалізацію завдань, які визначені у вступі. 

Дисертаційна робота Гатеж Н. В. має класичну структуру, чітко 

окреслений критеріальний апарат, зміст розділів і підрозділів відповідає назві 

структурних компонентів роботи та заявленій темі. 



Позитивної оцінки заслуговує широка апробація результатів наукової 

праці на конференціях, симпозіумах та семінарах різного рівня.  Показово, 

що матеріали дослідження висвітлено в значній кількості авторських статей, 

котрі за своїми назвами й змістом відповідають темі дисертації та науково-

педагогічній спеціальності. 

У першому розділі – «Теоретичні засади професійної підготовки 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів закладу загальної середньої освіти» – на 

основі наукових джерел і нормативно-правової освітньої бази України 

розкрито теоретичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів та 

визначено структуру означеної підготовки, обґрунтовано актуальність 

виховання естетичної культури учнів як важливої складової професійної 

діяльності вчителя образотворчого мистецтва. 

Науковий стиль автора ґрунтується на всебічному аналізі ключових 

понять, їх чіткому й коректному трактуванні, комплексній оцінній 

характеристиці, що витікає з дослідження. Зокрема, чітко та логічно 

виокремлено зміст таких понять, як «естетична культура», «естетична 

культура учнів», «підготовка», «професійна підготовка майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів», 

«готовність». 

У цьому розділі дисертантка формулює низку актуальних і 

беззаперечних положень, покладених в основу теоретичного дослідження й 

практичного вирішення проблеми професійної підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів. 

Окрім того, в роботі визначено структуру підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів. 

У другому розділі «Емпіричне дослідження стану підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів закладу загальної середньої освіти» дисертанткою 

здійснено аналіз стану підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів у сучасній освітній 

практиці закладів вищої освіти України; представлено діагностичний 

інструментарій експериментального дослідження (критерії, показники, рівні, 

комплекс методик діагностування); описано констатувальне дослідження 

рівня готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

Авторкою визначено критерії готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів (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) з відповідними їм показниками. Згідно 

визначених критеріїв і показників, підібраного комплексу методів та методик 

з’ясовано рівні готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів: достатній, середній, низький 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу загальної 

середньої освіти» – здобувачка визначає й обґрунтовує педагогічні умови 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів та подає опис етапів їх реалізації в процесі 

професійної підготовки у вищій школи. Також висвітлює результати 

експериментальної перевірки ефективності означених умов та узагальнює 

дані дослідно-експериментальної роботи. 

Важливо зазначити, що дисертантка зуміла представити достатньо 

ґрунтовну характеристику етапів реалізації педагогічних умов підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів, зокрема: інформаційно-мотиваційного, ціннісно-

продуктивного та креативно-діяльнісного, які ґрунтувалися на окреслених 

принципах (емоційності навчання, внутрішньої свободи 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). 

Застосування математичних методів опрацювання експериментальних 

даних дало змогу підтвердити ефективність реалізованих педагогічних умов. 

Оцінюючи загалом позитивно рецензовану дисертаційну роботу, 

вважаємо за доцільне зазначити, що в дослідженні є певні невикористані 

можливості й висловити кілька зауважень і побажань. 

1. На думку дисертантки, підготовка майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва в закладах вищої освіти до виховання естетичної 

культури учнів уможливлюється на засадах таких методологічних підходів: 

особистісно зорієнтованого, культурологічного, компетентнісного, 

діяльнісно-творчого. Середовищний підхід при цьому нею не розглядається, 

хоча його роль у цьому процесі є дуже вагомою. 

2. На наш погляд, параграф 3.1. дисертації і автореферат слід було б 

доповнити рисунком-схемою, у якому розкриті структурні компоненти 



 
 


