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|}llx.1li.)w (l('tlkilсyinyсtl. Z uwаgi nа powy2sze, do gtownyсh srodowisk wyсhowania i ksztalсeniа
.'.t|ll'rit нkt glOwnir rodzlng orаz grupg r6wieSniсzqiinstytuсjona|n4 pzedszkole, szkolq e|ementаrnq

1ххtstitwоw4 szkolq gimnazja|nq, щnаdgimnazja|nqoraz ksааtсenie akademiсkie. obeсnie zakres
z;tlпlоrоsowаt1 pedagogiki jest o wie|e szerszy - obejmujе on: samoщсhowаnie i sаmoksztаlсenie
tttltxlzioly i doroslyсh, oddzialywanie wyсhowаWсze instytuсji щсhowania рzaszko|nego, gt6wnie,
$rodk6w masowej komunikaсji, orgапizaсji mlodzie2owyсh, рlаФwek ku|turаlnyсh (teatr6w, k|ub6w,
пluzedw i in.)' instytuсji wyсhowania religijnego.

Wedlug kryteri6w щdаgogiki humanistyсznej сz|owiek dojrzаly to ten, kto potrafi |ogiсznie
my6|e0, mqdrze koсhа6 i solidnie praсowаё. Osiqgniqсie takiego stanu Wymagа harmonijnego rozwo1u
we wszystkiсh sferaсh оzlowieсzeristwa. Dlаtego diagnozа 6rodowiskа гodzinnego, jego
uwаrunkowаniа oгaz aksjo|ogiсzna sfera сodziennyсh interakсli miqdzy сzionkami rodziny,
szсzegO|nie miфzy rodzicаmi i dzie6mi, mа istotne znaсzenie w щdagщiсe humanistyсznej w
okresie wspdlсzesnym, W ktdrym z jednej strony dynamiсznie wzrаstаjqwie|orаkie sytuaсje kryzysowe
mаl2eristwa i rodziny' z drugiej strony z niesщtykаnа silq nastgpuje pato|оgizaсja 2yсia spoleсznego,
wzrost аgresji i intensyfikасjа trudnoSсi wyсhowawсzyсh wSrod dzieсi i m|adzie2у |2|,

W tre6сiасh nauсzaпiа i ksztalсenia nale2y щeksponowaс nastqpujщe zagadnieniа
z zаkresu wyсhowania w rodzinie:

- Podstаwowe funkсje rodziny z podkre6|eniem miejsсa dzieсka w rodzinie;
- Przekaz warto6сi i trаdyсji, z podkreS|eniem miejsсa dzieсka w гodzinie' znaсzenia

wsp6|nщo Swigtowania, spфzaniа wo|nego сzasu;
. Wig2 rodzinna,auiqzki uсzuсiowe i inne re|aфe w гodzinie, konf|ikty i iсh rozwiqzщаnie;
_ Мaоierzytistwo i ojсostwo iiсh ro|а w rodzinie [3].
Czlowiek jest jаk kwiat - rozkwita, gdy siq go w|аSсiwie pielggnuje; je6li widzimy u dzieсkа

dobrв zасhowanie, piqkne сeсhy оharakteru, ыtracaimу na to uwagq, pielggnujmy je i sprаwiajmy,
2oby ono sаmo umiаlo je w sobie pie|qgnowa6. Na|e2y te2 uzmyslowiё sоbie, 2e wiqсej pozytku
w wyсhowаniu przynosi podkre6|anie zalet dzieсka, ni2 wytykanie jego blqd6w. Rodziсe' kt6rzy
wylqсznio wydаjq po|eсenia i egzekwujq iсh wykonanie, nigdy nie odniosq sukсesu wyсhowawсzego'
Jo6|i bфz|emy rozmawia6 z dzieсkiem сieгpliwie i na kа2dy, wa2пy d|а niego temat, zauwa1уmу, 2e
z сzаs€m dlug|e rozmшvy w sщs6b nаtura|ny pгzerodzq siq w gesty zrozumieniа i wzаjemnej milo6сi
t31.

Jo6l| prаgniemy, 2eby dzieсko mialo szасunek d|a nas i innyсh, musimy je szаnowаё,
сzlowiokowi nа|o2y вig szасunek niezа|e2nie od wieku, wiedzy i dGwiаdсzenia 2yсiowego - WаrtO,
aby dzieсkо doЁwladсzylo tsl prаWdy na payklаdzie re|aоji we wlasnej rodzinie. Nikt nie wyсhowa
dobrzr swoiogo dz|eсka, lв*|i bgdziеjв uwa2аl za kogo6, kim tzeba sterowaё jak marionetkq, Nigdy
nie na|e2y t€2 bа9аt6|izottvaё prob|emOw dzieсka - рamiqtaё jednak ttzebа o ro2niсy wieku
i doSwiаdсzei. Poсhwаlа, akсoptaсJа, pr6bа dowartoSсiowaniа nie stoi w sprzесznosсi ze stawiаniem
wymagai - milo6ё musi byё wymagajqса; je6|I jednak сzego6 od dzieсka wymagаmy, mus|my
rOwnie2 egzekwowаё a2 do skutku: koсhac i wymаga6.
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oБгPyнтyBAH}|я 3п[lсTy ]tioдEлl г|lдгoтoBкl,t lЛAЙБyгHlx yЧ}tтЕлlB
oБPA3oтBoPЧoгo I!|истЕцтBA дo oPгAHIзAцIT xyдoжнЬo.тBoPчoT дtЯлЬнoстl

yчH|в oсt|oвl{oi lltкoлl.l

Peфopмyвання мистeцькoТ oсвiти в Укpaiнi нeмoжливo здiйснити бeз oнoвлeння змiстy
пiдгoтoвки мaй6yтнix neдaroгiв. Cпиpaюvись нa првiднi noлoжeнHя сyнаснol пeдaгoгiки вищoТ
шкOли Hatt.rи poзpоблeнo мoдeлЬ пiдгoтoвки мaйбyтнix yнитeлiв oбpазoтвоpнoгo мистeцтвa дo
opraнiзацiT xyдoжньo-твopнoТ дiяльнoстi yннiв оснoвнoТ шкoли.

Пiдlpyнтям для poзpoбки стaв aнaлiз пoняття (MoдeлЬ), якe, згiднo дoвiдкoвиx видаHЬ,
тлylvtaЧитЬся яK мlpа' 3pa3oк' сxeмa, зoбpaжeння чи onис якoгoсЬ явищa aбo прoцeсy y пpиpoдi
ни сyспiльствi [2]; штyнна систeма, якa вiдoбpажaс 3 пeвHoю тoчнiстю влaстивoстi o6'екга, щo
дoслiркyоться [.l]. Узагaльнююvи цi визнaveHHя' Ivlи кoHстатyrмo, щo i/loдeЛЬ r засoбoм
нayкOBoгo пiзнaння; вiдoбpaжaе сyттeвi oзнaки, влaотивoстi, xapaKгepистики i зв'язки oб'eкгa
дoслi$(eння; пoкa3y€ цiлiснiсть стpylfiypl.lиХ i фyнкцioнaльниx кoмпoнeнтiв дocлiджyвaнoгo
o6,eкгy абo пpoцeсy.

Moдeлювaння гlpoцeсy пiдгoтoвки стyдeнтiв дo3вoЛиЛo цiлiснo пpeдстaвиTи пpoцeс
OанaчeнoТ niдгoтoвки' пoЧиHaюЧи вiд сoцiaльнoгo 3aм0влeння на фaхiвця tt'истeцЬкoгo пpoфiлю i
t8в0pшyюЧи peзyлЬTатoм цЬoг0 пpoцeсy _ гoтoвнiстю мaйбрньoгo вЧитeлЯ oбpазoтвоpvoгo
мистeцтвa to opгaнiзацiТ xyдoжньo-твopнoТ дiяльнoстi yvнiв oснoвноi шкoли. PoзpoблеHa futoдeЛЬ
xаpaKrepшyотЬся цiлiснiстю, стpyктypнi eЛeмeнТи мaютЬ влaснe фyнкцioнaльнe пpи3нaЧeцня,
вEaoмн0 впIlиBaютЬ oдин нa oдHoгo, спpямoвaнi Ha дoсяГНeHHя зaзнaчeнoi мeти.

Moдeль сшщаrтЬся з в3a€i,oпoв'язaниx блoкiв: мeтoдoлoгivно.цiльoвoro, opганiзaцiЙно-
np0ц6сyaЛЬHoгo та oцiннo-peзyлЬTaTивHoгo.

Meтoдoлoгiннo-цiльoвий блoк вiдoбpaжae зaплaнoвaний peзyльтaт i piвeнь пlдГoтoвки
стyдeнтiв, якtlй мar бyти дoсягнyтиЙ ними згiднo iз сoцiaльним замoвлeннЯм нa вЧитeля
oGpaэoтвopvoгo мистeцтва як нoсiя кyлЬтypи, сaмoстiЙнoТ Й вiдпoвiдaльнoТ oсoбистoстi, здaтнoi
д0 твopЧoro сaмoBиявлeHHя тa самopeaлiзaцiТ y xyдoжньo.пqдaгoгiннiй дiяльнoстi.

Cиотeмний пiдiд зaбeзпeЧyr pфrЛЯд пiдгoтoвки мaйбyтнix yнитeлiв oбpазoтвopнoгo
миcтoцтBa як цiлiснy систeмy, якa i,tа€ змiстoвi, cтpyкгypнi й фyнкцioнaльнi зв,язки, щo дo3Boля0
lивЧити пpoцeс фopмyвaння ixньoТ гoтoвнoстi дo opганiзацiТ xyдoжHЬo-тBopноT дiяльнoстi yннiв
яl( систeмy динaмiнниx змiн; ствopити HoBy систeшty з eфeкгивнiшим фyнкцrонyвaнням;
lпp0вадити oAep)кaHi pe3yлЬтaти в пpaKгикy.
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Koмпeтeнтнoсний пiдxh пepeдбaнaо фopмyвaння y стyдeнтiв здaтнoстeй дo
кoмпeтeнтнoгo здiйснeння xyдoЖHЬo-пeдагoгiннoТ дiяльнoстi, за6eзпeнyе здатнiсть дo твopнoi i
пpoдyктивнoT сaмopeaлiзaцiТ y сaмoстiЙнiй пpaцi.

|нтeгpaтивний пiдxiд зaбeзпeЧye кoнцeптyaльнi зв'язки мiж piзними гaлyзяIrilи 3нaнЬ'
внрpiшню ii взаомoдiю Тa в3аri,oпpoникнeння, щo дa€ i/|oxfiивiсть з piзниx стopiн пiзнaти пeвнe
явищe' пoHяття, дoсяпи Цiлiснoстi знaнь.

Кpeaтивний пiцiд пepeopieнтoвyс opгaнiзaцiю пpoцeсy пiдгoтoвки мaйбyтнix yнитeлiв
3 пpeд[4eтн0-3мiст0вHoг0 aспeКгy нa oсoбистiсть стyдeнтa, щo tlpoявЛяeTЬся y цiннiсносмислoвiй
iнтepпpeтaцiТ нaвнaльнoi дiяльнoстi.

3aстoсyвaння дiяльнiснoгo пiцoдy забeзпeнyс зaлyнeHня мaйбрнix yнитeлiв
oбpaзoтвopнoгo мисreцтвa дo piзнoмaнiтниx фopм твopнoТ xyдOкнЬo.IleдaгoгiннoТ дiяльнoстi,
y пpoцeсi якиx пpoявляoться iiня твopЧa aКrив}|iсть, вiдбyвaeться самopeaлiзацiя xyдoжньo-
твopч0г0 пoтeнцiaлy.

opгaнiзaцiйнопpoцeсyaльниЙ блoк мoдeлi peaлiзyеться шляxoм opгaнiзaцii пpoцeсy
пhгoтoвки сгyдeнтiв yпpoдoвж тpЬox eтапiв; мoтивaцiйнo.стимyЛювaлЬ}|oГo, TвopчФ
пpoфсioнaлiзyюЧoгO та твopнo-peaл|зyючoгo' кoжеH 3 якиx мa0 свiй змiст, Qopми' мeToди
xyдoxнЬo.пeдaгoriчнoT пiдгoтoвки,

Moтивацiйнo.стимyлювальниЙ eтап Cпpямoваний нa фopмyвaння пo3итивнoТ мoтивaцii
стyдeнтiв дo oвoлoдiння пpoфeсiйними зHaнHями' yмiннями, HaBиЧкa['и, aкгивiзaцiю пoтpeби
мaйбyrнix вчитeлiв y сaмoстiйнiй xyдo)кHЬФтBopнi дiяльнoстi, зaoxoчeння i стимyляцtю дo
xyдo)кнЬo-твopчoT пpaцi.

Твopнo-пpoфeсioнaлiзyюниЙ eтaп fpyнтyeться l{а тoilly, щo eфeкгивнiсть пiдгoтoвки
мaйбрнix yнитeлiв зaбeзпeнyсться шляxolt,l Bпpoваt)кeння дo фаxoвиx дисциплiн змiстовиx
i,loдyлiв eлeктивнoГo iнтeгрoвaнoгo спeцкypсy кopганiзaцiя xyдoжHЬo-твopvоТ дiяльнoстi yннiв
oснoвнoT шкoлиD тa спeцпpaкти|ryмy кТвopнi xyдoжl{Ьo-пqдaгoгiннi мaйстepнill, oпанyвaння якиx
спpиятимe 0вoл0д|нн|о сТyдeнтaми систerиoю знaнь, нa6yпю yмiнь, нeoбхiдHих для yспiшнoТ
opгaнiзацii xyдoжнььтвopнoi дiяльнoстi yннiв нa ypoкаx oбpaзoтBopЧoгo мистeцтвa.

Твopнo-peaлiзyючиЙ eтaп зaбeзпevyо peaлiзацiю зacвoeHих сгyдeнтaми 3Hаl,lЬ, yм|нЬ, щo
нaбyваються пiд нaс прxoрxeння пpаKrик, a тaкoж y пфaHaвЧaлЬнiй кyльтypнo-мистeцькiй тa
наyкoвo-д0слiднiй дiяльнoстi.

oцiнноpeзyльтaтивниЙ блoк модeлi прфeсiйнoТ niдгoтoвки cтyдeнтiв дo opгaнiзaцiТ
xyдoжHЬo-твopнoT дiяльнoстi yvнiв oонoвнoТ шкoли пeрдбavaе цiлiснiшь вимipювaння готoвнoстi
стyдeнтiв дo здiЙснeння oзнaчeнoТ дiяльнoстi вiдпoвiднo дo кpитepiiЪ (мomuвaцiЙнoеo,
кoa]imuвнo?o, npaксooлoеltlнoeo, кpeamuвнoеo) встaнoвлeниx piвнiв (твopuий, пpодyктивний,
penpoдy|сивtlий, eлeмeнтapний) i xаpaкrepизyo дoсягнрi 3pyшeнHя вhпoвiднo дo зaзнaueнoi
мeти'

opганiзoвaна тaкиi' чиHoм пiдгoтoвка майбрнix yнитeлiв oбpазoтвopнoгo мистeцтвa дo
opгaнiзацii xyдo)кнЬo-твopнoi д|яльнoстi yvнiв oснoвнoТ шкoли зyi,oвлloo iннoвaЦiйнi змiни
y систeмi хyдo)к}|ЬФпeдaгoгiчноТ oсвiти, пepeдбaнae niдгoтoвкy цiлiсниx тBopЧих фaхiвцiв
3 вl4сoкиIt' piвнeм кyльтypи, сoцiaльнoi i твopнoТ акгивнoстi, пpiopитeтoм y дiяльнoстt якиx triao

стaти збагачeння eмoцiйнo-пoнyпсвoi cфepи yннiв oснoвнoT шкoли' po3витoк xyдoжtlЬo-твopчoГoIl'ислeHня, yнiвepсaльниx я кoстeй твopнoi oоoбистoстl.
л1тЕPAтyPA

1'Pyдницька o. П. Пeдaгoгiкa : зaгалЬнa тa iiисreцЬкa : Haвч. пorсiб. / o. П. Pyдницькa. -Tepнoпiль : Hавчaльнa книгa - Бoгдaн, 2005. - 360 с
2'Cyvaсний слoBник iншoмoвниx слiв [eкст] : 6лизькo 20 тисяч слiв i слoвoспoлyнeнь/ Haц. акщ. нayк Укpаiни, lн-т мoвoзнавства iм. O. o. Пoтe6нi ; ry'щ. ' o. l. о*on,.,*o,Т. B. liимбaлюк]. * К. : floвipa,2006. - 789 с.

MuкoлaI(УPAЧ,
м' КuiвBlдБlP гPAФlЧниx PЕдAlffoPlв д,lя HABчAнHя xyдoжнЬoгo пPoЕктyвA}|HЯ

I'|AЙБyТнlx yчитЕл lв тЕxнoлoгй

Кoмп'ютepнa гpафiка сьoгoднi шиpoкo викopистoвyeтЬся y пpoцeсi пiдгoтoвки фаxiвцiвpiзнoгo пpoфiлю, 3oкpeмa i вчитeлiв тexнoлoгiй. oснoвними зaвдaнrtяi'и вивчeння мoжливoстeЙкoмn'ютepнoТ рaфiки y пщцeсi HaBЧaння xytoжнЬoгo пpoelfiyвaння e 3алyЧeння сryдeнтiв дopoбoти з сyчасHиtt'и гpaфivними peдaКropа]t'и, фopмyвання Хyдo)кнЬo.пpoeКI}|иx ,HaнЬ й yмiнь,poзкриТтя твopЧoгo пoтeнцiaлy, poзвитoк кpeaтивнoстi тoщo.
floсвiд poбoти з кoмп'ютepнoю гpафiкoю, peзyлЬтaТи onитyвaння Й анкeтyвaннястyдeнтiв тa вишщaviв пeдагoгiнниx BH3 дали 3мory виoкpeмити 3 вeличe.нoi кiлькoстiнайбiльш пoшиpeнi гpaфivнi peдaкropиl якi викopистoвyютЬся y наBчалЬHoмy пщцeсi, 3oкpeмaпpи po3в'я3aнHi xyдoжньo-пpoeКгниx 3aвAанЬ:
1) paстpoвi - Adobe Photoshop, Core| PhotoPаint, Ulead Photo |mpасt, Proсreаte Pаinter,Miсrosoft Paint;
2) вeпopнi (xyдoжня гpaфiка)- Core| Draw, Adobe ||lustrator, Mасromedia FreeHаnd;
3) вeкгopнi(iнжeнeрнa гpaфiкa)- Кoмпaс, Auto Cad, T-Flex Ca6; sыiJйo*s;
4)тpивимipнoТ гpaфiки - 3D Studio Maх (3ds Max), Мaya, B|endeг'
Heзважaючи нa Beликy кiлькiсть пpикIIaдHиx графivниx пpoгpам, ц|o мoЩ,.гЬвикopистoвyвaтися y фaxoвiЙ пiдroтовцi мaйбyтньoгo вЧитeля тexнoлoгiЙ, 'ix 

фyнкцii тaмoжливoстi нe 3аDкди вiдпoвiдають завдaння|l' твopнoТ xyдoжньo-пpooкrнoi пцiотoвки стyдeнтiв.Cамe тoмy нeoбxiднo здiЙcнити пoпeрдiй aналiз мoжливoстeй гpaфiнниx peдапopiв piзниxтипiв з мeтoю ii o6,rктивнoгo вiдбopy. Пpи цьoмy, пoтpiбнi viткi кpитepii oцiню,aння, ,кl овpaxoвyBaли ii навчaльнi тa тexнiчнi мoжливoсгi для eфeКrивнoгo po3в,язaння завдat{ЬXyдoжHЬoгo npoeКryвaння мaЙбyтнiми вчитeлями тeхнoлoгiй.
!o oб'скrивниx кpитepii.в пiдбopy гpaфiнних peдактopiв бiльшiсть дoслiдникiв вiщoсять

[.1; 3; 4J: ,|)прстoтy викopистaнHя П3, йoгo, фyнкцioнальнiсть; 2) гнyнкicть Гli - мoжливiстьвiдмiнити дoвiльнy кiлькiсть oпepaцiЙ та дiй кopистyвaЧa нa бyдь.якoмy eтaпi poбoти;3) нщiйнiсть в eксплyaтaцii; 4) мoxливiсть oднoнaснo.i рбoти з 
.кiлькoмa 

зoбpaжeннями;5) <пiдтpимкy> пoпyляpниx гpaфivниx фоpмaтiв фaЙлiв'
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