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Світовий глобалізаційний процес унеможливлює подальший розвиток 

етнічних культур і спричиняє потужний антиглобалістичний рух, спрямований 

на збереження національної ідентичності громадян, сталий розвиток сучасних 

постіндустріальних суспільств. Виняткової гостроти набувають питання 

формування естетичної культури особистості, її здатність сприймати, цінувати і 

примножувати матеріальні та духовні цінності, пропагувати їх в освітньому 

середовищі. Виразником естетичної культури людини є її естетичний смак, 

культурний досвід, позитивне ставлення до краси навколишнього, мистецтва, 

матеріально-духовних цінностей.  

Науково-дослідна робота Гатеж Наталії Василівни зорієнтована на 

розв’язання проблеми професійної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів. Таке 

дослідження  є актуальним і своєчасним, оскільки рівень культури майбутнього 

педагога, його духовні цінності передаватимуться учням закладів середньої 

освіти.  

Аналізуючи теорію і практику досліджуваної проблеми, дисертантка 

виокремлює сукупність суперечностей: між завданнями естетичного виховання 

учнів сучасної школи і недостатнім рівнем професійної підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виконання таких завдань; 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. 

Вагомою, на наш погляд, є наукова новизна дослідження, у якій  

обґрунтовано внутрішньо-особистісні і зовнішньо-педагогічні умови 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів: формування у студентів потреби, мотивації, 

усвідомлення цілей і соціальної значущості виховання власної естетичної 

культури і естетичної культури учнів; спрямованість змісту професійної 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва на набуття 

естетичного досвіду та застосування його у навчально-виховному процесі; 

використання інноваційних форм, методів і педагогічних технологій підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 



культури учнів і формування здатності застосовувати набуті духовні якості у 

виховній роботі з учнями; спрямованість змісту практичної підготовки 

студентів на організацію виховної роботи у контексті формування естетичної 

культури учнів. 

Дисертанткою сформульовано методологічні основи дослідження та 

виокремлено і обґрунтовано сукупність взаємодоповнюваних методів. 

Відповідно до мети та завдань використано теоретичні, емпіричні і статистичні 

методи дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади професійної підготовки 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів закладу загальної середньої освіти»  проведено ґрунтовний 

аналіз наукових джерел, що репрезентують дослідження проблеми підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів у психолого-педагогічній теорії та практиці. З’ясовано ступінь 

розробленості обраної теми та визначено подальші етапи здійснення наукової 

роботи. Толерантний та обґрунтований підхід до аналізу педагогічних надбань 

науковців до означеної проблеми дав можливість виявити різні підходи до її 

розгляду, дозволив уточнити зміст ключових понять дослідження. 

У другому розділі «Емпіричне дослідження стану підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури 

учнів закладу загальної середньої освіти» визначено критерії готовності 

вчителів до формування 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; сукупність компетентностей, необхідних для 

творчого здійснення процесу виховання естетичної культури учнів) з 

показниками, які відповідають змісту означених структурних компонентів 

готовності: емоційно-мотиваційного, когнітивного та креативно-діяльнісного. З 

урахуванням визначених критеріїв і їх показників виокремлено три рівні 

готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів: достатній, середній, низький, 

З’ясовано потенційні можливості навчальних дисциплін у підготовці 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 

культури учнів: «Етика та естетика», «Історія української культури», «Історія 

декоративно-прикладного мистецтва», «Образотворче та декоративно-

прикладне мистецтво України», «Методика викладання образотворчого 

мистецтва», «Сучасні освітні технології в методиці викладання ОДПМ».  

Результативність навчання цих дисциплін поліпшується, якщо вони 

структуровані на засадах інтердисциплінарного підходу як субдисципліни  

цілісного курсу арт-педагогіки. 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів образотворчого 



мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу загальної 

середньої освіти» визначено такі взаємопов’язані етапи: інформаційно-

мотиваційний, ціннісно-продуктивний та креативно-діяльнісний. Визначення 

етапів здійснювалося з урахуванням принципів емоційності навчання, 

внутрішньої свободи особистості, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, формування 

творчого потенціалу, створення сприятливого середовища, естетичної 

активності, інноваційності навчання та виховання. Використано сукупність 

наукових підходів: особистісно зорієнтований, культурологічний, 

компетентнісний, діяльнісно-творчий.  

Визначено інноваційні форми, способи, прийоми і засоби формування 

структурних компонентів готовності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів: круглі столи, диспути, 

брифінги, тренінги, екскурсії до музеїв, виставкових залів, інформаційний 

дискурс, консультативні пункти; брейн-стормінг, інтервізія, моделювання 

професійних ситуацій, метод «вільних асоціацій», метод проектів, 

мікровикладання, кейс-метод, «мікрофон», «коло ідей», ділові, дидактичні ігри 

тощо. Розроблення авторської педагогічної технології виховання естетичної 

культури студентів стало можливим завдяки ґрунтовному аналізу наукових і 

навчально-методичних джерел, особистому практичному досвіду дисертантки з 

виховання естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

Дисертанткою доведено, що виокремленні нею педагогічні умови сприяють 

покращенню підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

виховання естетичної культури учнів та результативному використанню набутих 

компетентностей у практичній роботі з учнями. 

Змістом трьох розділів забезпечено виконання усіх сформульованих 

завдань дослідження, що засвідчує  досягнення дисертанткою його мети.  

Вірогідність результатів дослідження підтверджується джерельною 

базою (285 найменувань, з яких 6 – зарубіжні); оприлюдненням його 

результатів на конференціях, конгресах і семінарах, а також значною кількістю 

додатків (114 с.), більшу частину яких становить практичний доробок автора. 

Проведена експертиза дослідження дає підстави стверджувати, що 

структура дисертації  Наталії Василівни  відображає послідовність виконання 

завдань і в цілому розкриває логіку проведеного наукового пошуку. Робота 

логічно структурована і містить аргументовані висновки. Зміст і структура 

автореферату відповідають змісту та структурі дисертації.   Автореферат стисло 

і ємко презентує зміст дисертації та основні результати експериментального 

дослідження.  

Дисертації притаманна сучасність концептуальних засад, зокрема, 

положення гуманістичної педагогіки і психології щодо розвитку і виховання 

особистості. 



У процесі здійснення експертизи результатів науково-дослідної роботи 

виявлено певні недоліки, з урахуванням яких сформульовано такі зауваження і 

побажання:  

1. У ході аналізу теоретичних джерел недостатньо ґрунтовно 

проаналізовано зарубіжний досвід щодо використання інноваційних 

педагогічних технологій у підготовці майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до виховання естетичної культури учнів. 

2. На формувальному етапі експерименту при розкритті методичного 

аспекту підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання 

естетичної культури учнів не відстежується чітка диференціація завдань та їх 

аргументація з урахуванням вікових особливостей учнів закладів загальної 

середньої освіти. 

3. У процесі аналізу теоретичних джерел, узагальнення практичного 

досвіду, здійснення експерименту з досліджуваної проблеми недостатньо уваги 

приділено консультативно-методичній роботі з керівниками практики, 

викладачами-методистами. 

4. Розрізняються поняття «художня культура» і «естетична культура». 

У тексті дисертації вони недостатньо проаналізовані.  У подальшій науково-

педагогічній діяльності бажано з’ясувати лексичні значення цих термінів і 

запропонувати ефективні методики розвитку таких якостей у вчителів і учнів на 

заняттях з образотворчого мистецтва. 

 Зауваження і пропозиції  дискусійні і суттєво не впливають на позитивні 

результати дослідження. 

Результати науково-дослідної роботи «Підготовка майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу 

загальної середньої освіти» відповідають установленим вимогам Міністерства 

освіти і науки України до дисертацій, а її авторка Гатеж Наталія Василівна 

заслуговує присвоєння їй наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.  

         

 


