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У статті розкрито методологічні засади підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

до самостійної педагогічної діяльності. Доведено, що підготовка має відбуватися на засадах системно-

го, компетентнісного, інтегративного, креативного та діяльнісного підходів. Здійснено обґрунтування 

положень вищезазначених підходів у підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва, ураху-

вання яких сприятиме інноваційним змінам у загальній системі навчання фахівців в галузі образотворчо-

го мистецтва у закладах вищої освіти.  

Системний підхід автори розглядають як цілеспрямований та чітко організований спосіб досягнення 

встановленої мети. Він передбачає спільну послідовну працю студентів і викладачів, що керують проце-

сом навчання, забезпечує цілісність, ефективність та результативність навчального процесу, створює 

умови для набуття в майбутніх учителів комплексу нових, необхідних у самостійній професійній діяль-

ності якостей. 

Компетентнісно зорієнтований підхід авторами визначається як реально сформована особистісна 

якість майбутнього учителя образотворчого мистецтва, що характеризує міру його обізнаності та 

кваліфікованості. Впровадження компетентнісного підходу передбачає зміщення когнітивних акцентів 

готовності студентів до самостійної діяльності на компетентнісні, які базуються на ціннісних пріо-

ритетах особистості, особливостях її досвіду та переконань і забезпечує готовність до творчої та 

продуктивної самостійної праці. 

Інтегративний підхід передбачає зміну акцентів у побудові педагогічного процесу з предметноцентриз-

му до її поліцентричності, долає роздрібненість, фрагментарність професійних знань, диференційова-

них за різними навчальними дисциплінами та сприяє формуванню інтегрального стилю мислення. 

Креативний підхід передбачає позбавлення навчального процесу у вищому закладі освіти від шаблонів та 

стандартів і надання переваги активному пошуку нестандартних рішень, методів, форм, шляхів удо-

сконалення навчання студентів з метою досягнення ними вищого професійного рівня. 

Впровадження діяльнісного підходу, у якому викладач розглядається не як «транслятор», а як координатор з 

оволодіння студентами способами отримання й засвоєння нової інформації, сприяє залученню студентів до 

різноманітних форм творчої художньо-педагогічної діяльності, завдяки чому проявляється їхня активність, 

як універсальний «інструмент» самореалізації художньо-творчого потенціалу, що забезпечує формування 

готовності до активної життєвої позиції та безперервної освіти впродовж усього життя 

Ключові слова: майбутній вчитель образотворчого мистецтва, професійна готовність, професійна 

компетентність, підходи до підготовки 

 

1. Вступ 
На сучасному етапі розвитку України, спрямо-

ваної на органічне входження у світове товариство, в 

умовах принципової зміни старої парадигми навчання 

та проведення реформи у сфері освіти, постало питан-

ня якості професійної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва, оскільки саме професіона-

лізм педагога є одним з провідних чинників, що зумо-

влює результативність навчально-виховного процесу і 

виконання соціального замовлення суспільства. Сьо-

годні школа чекає на фахівців не лише з певним обся-

гом знань та умінь в галузі педагогіки, психології, ми-

стецтвознавства, а спеціалістів, здатних на основі гар-

монійного поєднання педагогічного досвіду поперед-

ніх поколінь з інноваційними ідеями нового часу, до 

активного включення у соціокультурне життя, до са-

мореалізації та самовдосконалення в особистісному та 

професійному вимірах.  

 

2. Літературний огляд  
Розгляду положень теорії мистецької освіти та 

художньо-педагогічної підготовки майбутніх учите-

лів мистецьких дисциплін у вищих закладах освіти 

присвячено значну кількість робіт вітчизняних і за-

рубіжних учених. Теоретичною та практичною цінні-

стю в контексті вивчення зазначеної проблеми є дос-

лідження сучасних українських вчених у галузі ху-

дожньої освіти, присвячені висвітленню різних аспе-

ктів у змісті підготовки майбутніх фахівців з образо-

творчого мистецтва, зокрема, формуванню худож-

ньо-творчої компетентності і професійної культури 

на матеріалі композиції [1], здатності до професійно-

го саморозвитку, діалогічності та співтворчості у пе-

дагогічному процесі [2], професійної компетентності 

в процесі предметної підготовки [3], розвитку твор-

чих здібностей в умовах застосування комп’ютерних 

технологій [4].  

Серед широкого спектру педагогічних праць 

все більшої актуальності набувають наукові розвідки, 

спрямовані на акцентування взаємозв’язку між на-

вчанням студентів теоретичних основ мистецьких 

дисциплін і набуттям ними практичного досвіду ху-

дожньої діяльності, оскільки мистецька освіта і нау-

кова грамотність залишаються сьогодні на неадеква-
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тному рівні навіть в економічно розвинених країнах 

[5]. Аналогічну позицію висловлено у працях інших 

зарубіжних дослідників, які окреслюють ситуацію у 

вищій освіті сьогодення як «освіту проти таланту» [6] 

і зазначають, що у рамках теорії та практики худож-

ньої освіти кожний історичний період передбачає 

пошук і застосування нових моделей підготовки, під-

ходів і методів навчання студентів [7]. 

У такій кризовій ситуації стає очевидним не-

обхідність впровадження інноваційних змін в освіт-

ній процес підготовки майбутніх учителів образотво-

рчого мистецтва, оскільки поєднання високого про-

фесіоналізму і фахової компетентності педагога-

митця стає запорукою успіху у формуванні цілісної, 

унікальної особистості школяра. Незважаючи на до-

сить значний спектр наукових досліджень досі поза 

увагою залишається проблема врахування методоло-

гічних засад у підготовці майбутніх учителів образо-

творчого мистецтва.  

 

3. Мета та задачі дослідження  
Мета даного дослідження полягає у визна-

ченні методологічних засад підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до самостійної 

педагогічної діяльності.  

Для досягнення мети були поставлені наступні 

задачі: 

1. висвітлити особливості професійної діяль-

ності сучасного вчителя образотворчого мистецтва; 

2. визначити підходи до підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва, урахування яких 

сприятиме позитивним змінам у системі їхньої про-

фесійної підготовки у закладах вищої освіти. 

 

4. Обґрунтування положень системного, 

компетентнісного, інтегративного, креативного та 

діяльнісного підходів у підготовці майбутніх учи-

телів образотворчого мистецтва 

Завершуючи навчання у вищому закладі осві-

ти, вчитель мистецтва має бути здатним самостійно 

будувати педагогічну діяльність відповідно до соціа-

льно значущих цінностей. Тому сьогодні першочер-

говою ознакою нових, позитивних зрушень у мисте-

цькій освіті має бути формування у студентської ау-

диторії нового типу мислення, спрямованого на акти-

вне ставлення до життя країни, виховання таких яко-

стей особистості, які перетворять вчителя-предмет- 

ника на педагога-митця, здатного не лише реалізува-

ти свої природні задатки і власний духовний потенці-

ал, а самостійно організувати освітній процес у зага-

льноосвітньому навчальному закладі на засадах гар-

монізації стосунків зі своїми учнями, що допоможе 

збагатити емоційно-почуттєву сферу школярів, вихо-

вати в них емоційно-ціннісне ставлення до мистецтва 

й дійсності, сформувати здатність до світосприйняття 

за законами краси.  

Ураховуючи провідні положення педагогіки 

вищої школи, теоретичні аспекти проблеми підготов-

ки майбутніх учителів та наукові позиції українських 

учених у сфері мистецтва [8], які наголошують на 

тому, що сучасний учитель повинен бути неординар-

ною особистістю, оскільки йому необхідно забезпе-

чити умови для розвитку світоглядних уявлень, ху-

дожніх інтересів та естетичних ідеалів учнів, стиму-

лювати до духовного самовдосконалення, тим самим 

забезпечити умови для становлення їхньої особисто-

сті, підготовка майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва до самостійної педагогічної діяльності, з 

нашої точки зору, має відбуватися на засадах систем-

ного, компетентнісного, інтегративного, креативного 

та діяльнісного підходів.  

Зумовлений логікою науки та особливостями 

пізнавальної діяльності, системний підхід безпосеред-

ньо стосується організації освітнього процесу, зокрема 

професійної та фахової підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва, забезпечує його цілісність, 

ефективність, результативність. Застосування систем-

ного підходу до навчання передбачає спільну послідо-

вну працю як самого студента так і викладачів, які 

керують процесом його навчання і створює умови для 

набуття певного комплексу якостей, які були відсутні 

у студента на стадії абітурієнтства.  

Трактуючи «системність» і «цілісність» як си-

нонімічні педагогічні категорії, системний (цілісний) 

підхід визначає будь-яке педагогічне явище (процес, 

акт, подію, вплив тощо) як певну систему з точно поз-

наченими необхідними і достатніми елементами, вза-

ємодія яких визначає кінцевий результат процесу [9]. 

Поділяючи дану точку зору, ми розглядаємо 

системний підхід як продуманий, цілеспрямований та 

чітко організований спосіб досягнення встановленої 

мети. Використання системного підходу у підготовці 

студентів до активної самостійної діяльності в обра-

ній сфері дозволяє вирішити низку завдань за мірою 

їх ускладнення, перевірити ефективність обраних 

методів, в разі необхідності внести певні зміни у сис-

тему підготовки студентів або створити систему з 

ефективнішим функціонуванням, передбачити і оці-

нити кінцевий результат. В нашому випадку – готов-

ність майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

до самостійної професійної діяльності.  

Компетентнісно зорієнтований підхід у про-

фесійній освіті не є принципово новим. Ідеї його 

впровадження у навчально-виховний процес досить 

широко відображено у працях вітчизняних вчених. 

Компетентність визначається як загальна особистісна 

якість, що засвідчує міру її включення до активної 

дії, здатність на основі мобілізації знань, досвіду, 

цінностей та умінь ефективно розв’язувати проблем-

ну життєву ситуацію [10].  

У сучасних словниках поняття «професійна 

компетентність учителя» тлумачиться як володіння 

учителем необхідною сумою знань, умінь і навичок, 

які визначають сформованість його педагогічної дія-

льності, педагогічного спілкування і особистості вчи-

теля як носія певних цінностей, ідеалів і педагогічної 

свідомості [11]. У нашому дослідженні компетент-

ність розглядається з позиції підготовки майбутнього 

вчителя мистецьких дисциплін, тому ми визначаємо 

компетентність як реально сформовану особистісну 

якість майбутнього учителя образотворчого мистецт-

ва, що характеризує міру його обізнаності та кваліфі-

кованості, як індикатор ключових умінь, знань, став-

лень у сфері організації художньо-творчої діяльності 

учнів основної школи ця якість забезпечує готовність 

до досягнення успіху у самостійній професійній пра-
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ці. Використання компетентнісного підходу у проце-

сі підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва передбачає зміщення когнітивних акцентів 

готовності студентів до організації художньо-творчої 

діяльності учнів основної школи на компетентнісні, 

які базуються на ціннісних пріоритетах особистості, 

особливостях її досвіду та переконань і забезпечує 

їхню здатність до творчої і продуктивної самореалі-

зації у житті [12]. Компетентнісний підхід до навчан-

ня сприяє формуванню у майбутніх учителів образо-

творчого мистецтва ключових фахових (мистецька, 

естетико-культурологічна, художньо-практична, ме-

діа-, інформаційно-пізнавальна, комунікаційна, орга-

нізаційна) і міжпредметних загальнокультурних (сві-

тоглядна, громадянська, самоосвітня, науково-дослід- 

ницька) компетентностей.  

Окремо розглянемо ключові фахові компетен-

тності, які є необхідними для самостійної конкурен-

тоспроможної професійної діяльності вчителя обра-

зотворчого мистецтва. Мистецька компетентність у 

процесі самостійної педагогічної діяльності виявля-

тиметься у здатності до самостійної художньо-

творчої діяльності у галузі образотворчого і декора-

тивно-прикладного мистецтва у різних їх видах, жан-

рах, техніках. Естетико-культурологічна – у готовно-

сті до естетизації навколишнього середовища, до ви-

явлення художніх знань, які відображають видову 

специфіку та взаємодію візуальних мистецтв, до фо-

рмування сучасного художньо-творчого мислення. 

Художньо-практична компетентність виявлятиметься 

у здатності продемонструвати навички роботи сучас-

ними художніми матеріалами і техніками, відповідно 

до специфіки того чи іншого виду образотворчого 

мистецтва з урахуванням властивостей матеріалів, 

особливостей площинного чи об’ємного вирішення 

задуму, готовності використовувати у професійній 

діяльності новітні художні технології, самовдоскона-

лювати професійну майстерність. Інформаційно-

пізнавальна та медіакомпетентність дозволятиме 

вчителю образотворчого мистецтва оперувати інфо-

рмацією в галузі візуального мистецтва та художньої 

культури, бути носієм медіакультурних смаків і ста-

ндартів, ефективно взаємодіяти з медіапростором, 

створювати нові елементи медіакультури сучасного 

суспільства. Наявність комунікаційної компетентнос-

ті виявлятиметься у здатності спілкуватися про мис-

тецтво, використовуючи відповідну фахову терміно-

логію, вмінні розв’язувати мистецькі проблеми у 

процесі міжособистісної взаємодії. Сформована ор-

ганізаційна компетентність забезпечуватиме здат-

ність до організації та проведення творчих заходів 

мистецького спрямування, готовність до самостійної 

розробки та реалізації авторських проектів у галузі 

художньої діяльності. 

Прискорення науково-технічного прогресу, 

виникнення (на основі взаємопроникнення та злит-

тя) нових – комплексних наук, спільних теорій, 

видів мистецтва – призвело до посилення інтегра-

тивних зв’язків в освіті, впровадження інтегратив-

них змін у зміст навчальних дисциплін та самий 

процес навчання, входження терміну «інтеграція» 

у науковий обіг. 

Поняття «інтеграція» сьогодні широко викори-

стовується у науці, освіті, мистецтві, виробництві та 

інших сферах діяльності. У перекладі з латинської 

integratio буквально означає поповнення, відновлення 

і в словниках визначається як об’єднання в ціле будь-

яких окремих частин; єдність певних елементів; від-

новлення певної єдності; стан взаємозв’язку окремих 

компонентів системи в процес, що обумовлює такий 

стан [13]. 

Завдання з підготовки майбутніх учителів об-

разотворчого мистецтва до самостійної педагогічної 

діяльності, за своєю сутністю мають міждисципліна-

рний характер. Тому реалізація інтегративного під-

ходу є необхідною умовою підготовки сучасного фа-

хівця в галузі мистецтва, оскільки змінює акценти 

побудови педагогічного процесу з предметноцентри-

зму до її поліцентричності, долає роздрібненість, ха-

отичність, фрагментарність професійних знань, ди-

ференційованих за різними навчальними дисциплі-

нами [14] та сприяє формуванню інтегрального сти-

лю мислення, здатності комплексно та варіативно 

використовувати теоретичні знання з різних галузей 

знань, узагальнювати їх, інтегрувати в художньо-

практичну діяльність. 

Дотримуючись позиції дослідників у контексті 

інтегративного підходу у художньо-педагогічній 

освіті зауважимо, що побудова педагогічного проце-

су з підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва має здійснюватися на засадах поліцентри-

чності, завдяки чому долається роздрібненість, хао-

тичність, фрагментарність професійних знань, дифе-

ренційованих за різними навчальними дисциплінами. 

Креативний підхід у системі підготовки май-

бутніх учителів образотворчого мистецтва до органі-

зації художньо-творчої діяльності учнів основної 

школи передбачає позбавлення навчального процесу 

у вищому закладі освіти від умовностей, шаблонів, 

стандартів і надання переваги активному пошуку 

нестандартних рішень, методів та форм організації, 

шляхів удосконалення навчання студентів з метою 

досягнення ними вищого професійного рівня. Зорієн-

тований на формування творчої особистості майбут-

нього вчителя образотворчого мистецтва, розвиток 

його інтуїції, імпровізації, самостійності у процесі 

художньо-педагогічної підготовки, креативний підхід 

дає змогу наблизити процес навчання студента до 

реальних умов роботи вчителя у загальноосвітньому 

навчальному закладі, відчути та зрозуміти особливо-

сті його професійної творчості. Використання креа-

тивного підходу впливає на гармонізацію педагогічно-

го впливу й підвищення активності майбутніх учите-

лів образотворчого мистецтва у навчанні, переорієнто-

вує організацію процесу їхньої підготовки з предмет-

но-змістовного аспекту на особистість студента, що 

проявляється у ціннісно-смисловій інтерпретації на-

вчальної діяльності, у нестандартних способах і діях 

щодо задоволення потреби у новизні і творчості [15]. 

З огляду на те, що сьогодні – у швидкозмінно-

му інформаційному світі – знання застарівають упро-

довж лише кількох років, перед педагогом гостро 

постає питання безперервного навчання та вдоскона-

лення своїх професійних якостей впродовж усього  
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життя. Усвідомлюючи необхідність не лише озброїти 

випускників системою міцних та глибоких знань, а 

підвищити їхні пізнавальні інтереси, набути навички 

самостійної роботи з різними джерелами інформації, 

сформувати в них потребу й готовність до самоосві-

ти, самовдосконалення, досягнення нових цілей вва-

жаємо за необхідне побудувати систему підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва на 

основі діяльнісного підходу, у якому викладач буде 

для студентів не «транслятором» певних (нехай і не-

обхідних, фундаментальних) знань, а перш за все 

координатором та «каталізатором» з оволодіння спо-

собами отримання та засвоєння нової інформації. 

Зорієнтований на особистісно-орієнтовані інтеракти-

вні технології навчання (технології проблемного на-

вчання, технології дебатів, кейс-технології тощо), 

діяльнісний підхід сприяє залученню майбутніх учи-

телів образотворчого мистецтва до різноманітних 

форм творчої художньо-педагогічної діяльності, за-

вдяки чому проявляється їхня активність, як універ-

сальний «інструмент» самореалізації художньо-

творчого потенціалу і, тим самим, забезпечує форму-

вання готовності випускника закладу вищої освіти до 

активної життєвої позиції та безперервної освіти 

впродовж усього життя. 

 

5. Результати запровадження системного, 

компетентнісного, інтегративного, креативного та 

діяльнісного підходів у професійну підготовку 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

Проведене теоретико-експериментальне дослі-

дження підтвердило ідею доцільності запровадження 

положень системного, компетентнісного, інтегратив-

ного, креативного та діяльнісного підходів у процес 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мис-

тецтва, урахування яких сприяє інноваційним змінам 

у загальній системі навчання фахівців в галузі обра-

зотворчого мистецтва у закладах вищої освіти.  

Відзначимо, що підготовка має відбуватися на 

засадах гуманізації, гуманітаризації, культуровідповід-

ності та філософії людиноцентризму. Лише за таких 

умов майбутній вчитель образотворчого мистецтва буде 

здатний до розвитку світоглядних уявлень, художніх 

інтересів та естетичних ідеалів учнів, виховання в них 

емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсно-

сті, стимулювання своїх вихованців до духовного само-

вдосконалення, становлення їхньої особистості. 

 

6. Висновки 
1. Особливості професійної діяльності сучас-

ного вчителя образотворчого мистецтва щільно 

пов’язані зі стрімкими змінами, що відбуваються у 

соціально-економічному, науково-технічному та 

культурному житті, для яких (поряд з позитивними 

тенденціями) характерні й негативні моменти, зок-

рема, втрата духовності, деперсонізація особистості, 

витіснення естетичного початку з різних аспектів 

людського буття. З огляду на це, особливої значу-

щості набуває процес підготовки майбутніх учите-

лів образотворчого мистецтва у сучасних закладах 

вищої освіти, оскільки пріоритетом самостійної 

професійної діяльності вчителя мистецтва сьогодні 

має стати не передача комплексу знань, а збагачен-

ня емоційно-почуттєвої сфери школярів, виховання 

в них здатності відчувати, розуміти й цінувати кра-

су в мистецтві та навколишньому житті, розвиток 

бажання творити прекрасне як основи осмислення 

існування людини.  

2. У формуванні професійної готовності май-

бутнього вчителя образотворчого мистецтва важливу 

роль відіграють системний, компетентнісний, інтег-

ративний, креативний і діяльнісний підходи. 

Використання системного підходу дозволяє 

послідовно вирішувати навчальні завдання, тим 

самим забезпечує цілісність педагогічного проце-

су; компетентнісний підхід відіграє важливу роль з 

позиції практики навчання і забезпечує здатність 

до творчої і продуктивної самореалізації у житті; 

реалізація інтегративного підходу долає роздріб-

неність і фрагментарність професійних знань, ди-

ференційованих за різними навчальними дисциплі-

нами, сприяє формуванню інтегрального стилю 

мислення, здатності комплексно й варіативно ви-

користовувати теоретичні знання з різних галузей 

знань, узагальнювати їх, інтегрувати в художньо-

практичну діяльність; використання креативного 

підходу переорієнтовує організацію процесу підго-

товки майбутнього вчителя образотворчого мисте-

цтва з предметно-змістовного аспекту на особис-

тість студента, що проявляється у ціннісно-

смисловій інтерпретації навчальної діяльності, у 

нестандартних способах і діях щодо задоволення 

потреби у новизні і творчості; діяльнісний підхід 

забезпечує формування готовності випускника ви-

щого закладу освіти до активної дії та безперервної 

освіти впродовж усього життя. 

Досвід побудови навчального процесу у закла-

дах вищої освіти з підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва на зазначених вище підхо-

дах доводить забезпечення його результативності й 

готовності випускників до самостійної конкурентос-

проможної праці у сучасних умовах. 
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