






 

 

УДК 378:[373.5+74]                                Галина Кузьменко, м. Київ  

Організація художньо-творчої діяльності учнів молодшого 

підліткового віку як педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва 

 

Розв’язання проблеми організації художньо-творчої діяльності учнів 

основної школи в умовах сьогодення набуває особливого значення, оскільки у 

практиці загальноосвітніх навчальних закладів, як правило, зберігається 

традиційний підхід щодо вирішення цього питання. Це зумовлює необхідність 

розробки педагогічної мистецької технології, спрямованої на підвищення 

ефективності підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до 

організації художньо-творчої діяльності молодших підлітків. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій свідчить, що проблеми 

готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності (О. Абдулліна, Ф. 

Гоноболін, С. Єлканов, Н. Кузьміна, О. Рудницька, В. Сластьонін та ін.) і 

підготовки майбутніх учителів до творчого розвитку особистості учнів (Ю. 

Бабанський, В. Загвязінський, В. Кан-Калик, С. Коновець, М. Лещенко, О. 

Музика, І. Руденко, Г. Сотська, Г. Шевченко, Б. Юсов, В. Ячменьова та ін.) 

досить широко висвітлені у науковій літературі. Разом із тим слід зазначити, що 

дослідженню специфіки організації художньо-творчої діяльності молодших 

підлітків в умовах професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва приділено недостатньо уваги. Тому метою тез ми визначаємо 

висвітлення особливостей художньо-творчого розвитку учнів молодшого 

підліткового віку і розкриття принципів та основних положень педагогічної 

технології підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до 

організації їхньої художньо-творчої діяльності.  

У зв’язку з переходом від дитячого стану організму до зрілості (період від 

10 до 15 років) перебудовується психіка, відбувається процес активного 

становлення якостей особистості: інтелектуальних, емоційних, регулятивних, 

змінюються характер і спрямованість художнього розвитку дитини. Художньо-
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пізнавальна діяльність в цей життєвий період суттєво впливає на формування 

потребностно-мотиваційної сфери і обумовлена розвитком особистості підлітка. 

На відміну від молодшого шкільного віку, у якому потреба власного творчого 

прояву переважає над інтересом до навколишнього, у підлітковому віці 

загострюється увага до сприйняття зовнішнього світу. Творча свобода та 

впевненість у своїх художніх здібностях в учнів основної школи значно 

послаблюється, виникає боязкість, нерішучість, часом невіра у свої можливості, 

тому часто виникає бажання наслідувати інших, змальовувати (на їхню думку) 

«хороші твори» (О. Альохін) [1, 139]. Внаслідок порушення цілісності розвитку, 

паралельно з підйомом діяльнісної енергії та творчої активності, у підлітків 

часто простежується «відсутність інтересу до творчості, небажання займатися 

художньою діяльністю, проявляється критичне ставлення до себе і власної 

роботи» (Г. Сотська) [2, 36]. Відтак, цей віковий період найбільш важкий для 

вчителя, який покликаний не лише навчити підлітка грамоті рисунка й живописі, 

але й підтримати індивідуальність, інтерес до мистецтва, сприяти гармонізації 

його розвитку. Залучення молодших підлітків до художньо-творчої діяльності 

сприятиме, з позиції автора, цілісному розвитку особистості підлітка, 

гармонізації його внутрішнього емоційного стану, що є важливою умовою 

успішності в різних сферах життя і творчості. 

Розв’язання зазначеної проблеми передбачає розробку педагогічної 

технології підготовки студентів, спрямованої на формування системи знань, 

умінь і навичок, які забезпечуватимуть здатність майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва ефективно організовувати художньо-творчу 

діяльність учнів основної школи. В основу педагогічної технології покладено 

загальнопедагогічні принципи (гуманізації, гуманітаризації, послідовності й 

систематичності навчання, зв’язку теорії з практикою), які, згідно мистецької 

освіти, доповнено художньо-педагогічними: принципом емоційної насиченості 

навчально-виховного процесу, спонукання до творчого самовираження та 

принципом урізноманітнення видів і форм діяльності учнів в організації 

педагогічної взаємодії (за О. Рудницькою).  
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Зміст технології підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи структуровано 

до таких напрямів професійно-художньої підготовки, як: педагогічно доцільне 

насичення змісту дисциплін гуманітарного і професійно-практичного напряму 

підготовки художньо-творчою компонентою на основі між- та мета предметних 

інтеграційних зв’язків; відбір і структурування змісту фахових дисциплін на 

основі принципу модульності; художньо-творча спрямованість організації й 

проведення виробничої практики та активізація позанавчальної науково-

дослідної та культурно-мистецької діяльності. 

Очікуваним результатом упровадження технології підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності 

учнів основної школи має бути сформована мотивація до здійснення означеної 

діяльності, міцні теоретичні знання (психолого-педагогічні, художньо-

педагогічні, фахово-методичні, естетико-культурологічні), розвинені практичні 

вміння (організаторські, комунікативні та художньо-творчі) і досвід художньо-

творчої діяльності, що визначає сформованість студентів до здійснення 

означеної діяльності. 

Складовими конструктами запропонованої технології є: цільовий (мета і 

завдання); змістовий (відбір і структурування змісту художньо-педагогічної 

підготовки студентів); операційний (процесуальні аспекти процесу підготовки: 

форми, методи, прийоми навчання); навчально-методичне забезпечення процесу 

підготовки студентів; результативний (педагогічний результат).  

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у перевірці 

ефективності та методичної доцільності технології підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до здійснення організації художньо-творчої діяльності 

учнів основної школи. 
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