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Актуальність теми дослідження. 
У сучасній педагогіці відбувається активний пошук педагогічних 

технологій, методів, форм і засобів, що допомогають не тільки при 

формуванні кваліфікованого фахівця-професіонала, але й сприяють розвитку 

творчої особистості студента, його спрямованості на творче відношення до 

своєї майбутньої професії. Законом України «Про освіту» детерміновано 

«…всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, 

формування моральних якостей громадян, здатних до свідомого суспільного 

вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного 

потенціалу і підвищення освітнього рівня народу…»
1
 

Досягнення означеної мети стає можливим за умов послідовного 

втілення принципів державної культурної політики в галузі освіти, в 

управлінському та педагогічному процесах належить учителеві, бо саме він є 

транслятором культури і духовності народу. У нормативно-правових 

документах акцентовано увагу саме на підвищенні загальної культури 

педагогічних і науково-педагогічних працівників. Так у постанові „Про 

затвердження Державної програми «Вчитель» наголошується, що 

«…важливою є також проблема поліпшення культурологічної, мовної (з 

української та іноземних мов), психолого-педагогічної, комп’ютерної, 

методичної, практичної підготовки вчителів»
2
. 

Українське суспільство ставить перед системою  професійної освіти 

завдання якісної підготовки фахівців відповідно до потреб сучасної школи. 

Це завдання, впершу чергу, відноситься до педагогічних ВНЗ, що готують 

майбутніх вчителів і вихователів. При цьому, відповідно до мети нашого 

дослідження, требо зазначити, що майбутні вчителі предметів художньо-

естетичного циклу повинні мати не лише ґрунтовні знання й уміння з базових 

дисциплін, а також: володіти навичками проведення майстер-класів з 

хореографії, вокалу, театру, духових інструментів, народних інструментів; 

прагнути до пізнання, активної творчої участі у створенні художнього 

результату, тощо.  

 Вимоги до рівня знань студенів викликають необхідність опрацювання 

ними значного обсягу наукової, історичної та мистецтвознавчої літератури, 

аналізу та інтерпретації творів мистецтва.Тому, на наш погляд, особливої 

актуальності набуває проблема підготовки відповідних педагогічних кадрів 

                                                           
1
 Закон України «Про освіту» // Освіта України. Нормативно-правові документи. – К. : Міленіум, 

2001. – С. 11 – 38. 

 

2
 Державна програма «Вчитель» [електронний ресурс http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/379-2002-

%D0%BF] 
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для загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладыв із огляду на 

інтегративні стратегії розвитку мистецької освіти.  

Отже, проблема професійної підготовки майбутніх вчителів предметів 

художньо-естетичного циклу є актуальною  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

 Питання розвитку системи професійної освіти в сучасних динамічних 

умовах розкриваються у працях таких педагогів-науковців, як Н. Бібік, 

І. Дичківська, М. Іванчук, В. Олійник, О. Отич, В. Пилипчук, 

Г. Пономарьова, О. Рудницька, В. Тименко та інші. 

Художній освіті й вихованню, методиці викладання предметів 

художньо-естетичного циклу присвячені роботи Д. Кардовського, 

Є. Кондахчана, А. Соловйова, В. Фаворського, Ф. Юона і інших. Нові 

підходи у галузі художньої освіти розроблені А. Мелік-Пашаєвим, 

Б. Неменським, Б. Юсовим.  

Методику навчання дисциплін художньо-естетичного циклу 

продовжують удосконалювати Т. Комарова, В. Кузін, Є. Шорохов та інші. 

Науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних кадрів художньо-

естетичного профілю розкриті у роботах А. Антоновича, Г. Бєди, 

Н. Боголюбова, В. Кузіна, А. Пучкова, М. Ростовцева, О. Хворостова, 

Є. Шорохова, Т. Шпікалової.  

Мета статті. 
Розглянути особливості професійної підготовки майбутніх учителів 

предметів художньо-естетичного циклу. Проаналізувати наукові підходи до 

викладання фахових дисциплін студентам художньо-педагогічних 

спеціальностей та методи їх викладання. 

Виклад основного матеріалу. 

Відродження й відновлення національної, патріотичної школи в 

сучасних умовах постіндустріального суспільства визначає необхідність у 

підготовці педагогічних кадрів здатних враховувати етнопсихологічні 

особливості, філософські погляди й педагогічні традиції народу, готових 

залучити підростаюче покоління до національної культури, виховувати 

справжніх патріотів країни, які лежать в основі загальнолюдських цінностей. 

Впровадження даної концепції припускає, у тому числі і: 

– Формування відношення до художньо-естетичної освіти, як особливо 

значимої сфери людської діяльності, життєво необхідної для розвитку 

українського суспільства. 

– Збереження й розвиток мережі освітніх закладів культури й 

мистецтва. 

– Визначення правового статусу й безперервне відновлення програмно-

методичного забезпечення. 

– Посилення ролі художньо-естетичної освіти на всіх рівнях навчання. 

– Збільшення кількості годин на фахові дисципліни  і включення до  

навчальних програм переліку спеціальних вибіркових дисциплин із 

поглибленим вивченням сучасних видів мистецтва. 
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На нашу думку реалізація концепції художньо-естетичної освіти на 

сучасному етапі розвитку педагогічної наукі допоможе розширити рівень 

освіченості творчої особистості, освідомленню гордістю за національну 

культуру, виховувати справжніх патріотів країни, які лежать в основі 

загальнолюдських цінностей.. Художньо-естетична освіта повинна 

планомірно й поетапно інтегруватися у процес навчання й розвивати 

особистість, незалежно від подальшого вибору професії, так як не може бути 

особистість всебічно розвиненою без розуміння мистецтва й творчої 

діяльності. 

У такий спосіб при реалізації цієї концепції послідовно поєднуюються 

всі ланки одного ланцюга та можна простежити за становленням особистості, 

розвитком її смаків, талантів і здібностей, можливості творити на благо своєї 

країни й народу. 

Саме тому, вважаємо, що художня освіта є однією із найважливіших 

складових при формуванні, розвитку та саморозвитку особистості. Усі ланки 

освітнього процесу повинні бути взаємозалежні, і мати одну загальну 

важливу мету: виховання всебічно розвиненої особистості на основі високого 

гуманізму, моральності й творчої активності
3
. Отже, фахова підготовка 

майбутніх учителів предметів художньо-естетичного циклу має на меті 

формування й розвиток особистості. 

Це насамперед: 

Формування й розвиток особистості в контексті національної культури, 

виховувати справжніх патріотів країни, 

– Формування й розвиток естетичних потреб і смаків усіх вікових 

груп. 

– Виявлення художньо обдарованих дітей і молоді. 

– Художньо-естетична освіта є чинником інтелектуального 

вдосконалення розкриттю їх творчого потенціалу. 

– Підготовка творчих кадрів до професійної педагогічної діяльності. 

Так, наприклад, в основній середній школі підлітки опановують мову 

різних видів мистецтва, що дає їм можливість самостійного розуміння творів 

мистецтва, а також створює передумови для власної художньої діяльності. 

У педагогічних вищих навчальних закладах майбутні фахівці 

розуміють свою приналежності до певного культурного шару з його 

художньо-естетичними уявленнями й смаками, на основі яких складаються 

певні пріоритети й у власній художній творчості, незалежно від його 

професійної або аматорської спрямованості. 

Майбутні вчителі предметів художньо-естетичного циклу повинні 

розуміти, що предмети, які вони викладають найбільшою мірою спрямовані 

                                                           
3 Рудницька О. П. Педагогіка мистецтва: пошуки, перспективи / О. П. Рудницька // Професійна 

освіта: педагогіка і психологія / за ред. І. Зязюна, Н. Ничкало. – Вип. ІІ. – Київ : Ченстохова. – 2000. – С. 

237–239. 
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на розвиток почуттєвої сфери, звернення  до творчості школярів. Тому 

майбутній вчитель повинен мати інструмент впливу, здатний збуджувати 

безпосередньо творчі початки в учнів, а для цього він сам повинен не тільки 

вміти бачити й розуміти прекрасне як у навколишньому житті, так і у творах 

мистецтва, мати емоційно-естетичне відношення до пізнаваних об’єктів і 

явищ, але й, що особливо важливо, за допомогою художніх засобів 

передавати побачене
4
. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел свідчить, що домінуючим у 

практиці підготовки майбутніх учителів предметів художньо-естетичного 

циклу є вузькопрофесійний підхід, орієнтований на досягнення конкретних 

професійних цілей, який, на нашу думку, в недостатній мірі припускає 

використання арсеналу можливостей художньо-естетичної підготовки в 

їхній подальшій роботі. У більшості шкіл немає вчителів зі відповідних 

спеціальностей.                        

 Аналізуючи педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 

учителів художньої культури, ми дійшли таких висновків: ефективність 

професійної підготовки майбутніх викладачів предметів художньо-

естетичного циклу буде залежати від того, наскільки глибоко відбудеться 

взаємозв’язок (інтеграція) педагогічної й художньо-естетичної діяльності в 

самій системі професійної підготовки. 

Художньо-педагогічна освіта – дидактичний процес формування та 

засвоєння фахових знань, навиків, поглядів, мислення у системі підготовки 

вчителя у різних сферах художньо-естетичної діяльності. Історія художньо-

педагогічної освіти свідчить, що проблема підготовки вчителів -художників, 

учителів-музикантів перебуває у діалектичній залежності від особливостей 

розвитку суспільства, образотворчого мистецтва, вимог, пропонованих до 

загальноосвітньої школи й малюванню як обов’язковому навчальному 

предмету
5
. 

Сучасні вимоги до фахової підготовки майбутніх учителів предметів 

художньо-естетичного циклу потребують готовності особистості студента до 

формування фахових знань відповідного змісту, форм та методів засвоєння 

знань професійних дисциплін і закріплення сформованих знань у 

педпрактиці. Вважаємо, що в сучасних умовах ефективними є іноваційні 

методології у педагогічній освіті взагалі та „інтерпретативні” методології в 

мистецтві зокрема. Їх гармонійний синтез, на нашу думку, є дидактичним 

                                                           
4
 Рудницька О. П. Педагогіка мистецтва: пошуки, перспективи / О. П. Рудницька // Професійна освіта: 

педагогіка і психологія / за ред. І. Зязюна, Н. Ничкало. – Вип. ІІ. – Київ : Ченстохова. – 2000. – С. 237–239. 

 

5
 Боброва М. П. Дидактическая подготовка педагогических кадров дошкольных учреждений в контексте 

профессиональной деятельности : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 

«Теория и методика профессионального образования» / Боброва Марина Петровна. – Барнаул, 1997. – 17 с. 
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підґрунтям у підготовці майбутніх учителів предметів художньо-естетичного 

циклу в умовах вищої школи. 

Використання інноваційних педагогічних технологій у системі вищої 

освіти відкривають нові можливості вивчення національної художньо-

естетичної освіти у педагогічних ВНЗ завдяки переходу до особистісно-

зорієнтованої побудови навчально-виховного процесу. Врахування 

індивідуальних особливостей та пізнавальних можливостей особистості в 

максимальній мірі забезпечує високий інтелектуальний і художній рівень 

кожного студента. 

Велике практичне значення має знання майбутніх учителів предметів 

художньо-естетичного циклу освітніх можливостей кожної педагогічної 

технології. Сьогодні в арсеналі вчителя є більш 50 сучасних технологій. 

Учитель має право сам вибирати ту або іншу технологію, виходячи з 

особливостей викладання предмета. 

У підготовці майбутніх учителів до інтегрованого викладання 

дисциплін художньо-естетичного циклу на нашу думку, слід спиратися на 

такі художньо-педагогічні технології: партнерські, художньо-інтегративні та 

інтерактивні. Партнерською технологією І. Підласий називає технологію, що 

приділяє однакову увагу як предмету вивчення, так і формуванню 

особистості, де існують рівноправні права педагога і його учнів
6
. 

Під поняттям партнерська технологія, проецируючи його до навчання 

майбутніх вчителів предметів художньо-естетичного циклу, ми розуміємо 

процес, де однакову увагу приділяють як предмету вивчення, так і 

особистості того, хто навчається. 

Майбутній учитель предметів художньо-естетичного циклу, який буде 

викладати інтегровані курси «Мистецтво», «Художню культуру», як правило, 

сам потребує допомоги у розумінні питань, які пов’язані з інтеграційними 

процесами у мистецькій освіті. Дуже часто предметне мислення вчителя, 

заважає стати йому на позицію інтегрованого викладання предмету, тому 

застосування художньо-інтегративної технології сприятиме активному 

формуванню його професійної компетентності. Л. Масол умовно виокремила 

у цій технології три групи: духовно-світоглядний вид інтеграції, що 

здійснюється на основі спільної для всіх видів мистецтв тематики, пов’язаної 

з відображенням у мистецтві різних аспектів життя; естетико-

мистецтвознавчий вид інтеграції, що здійснюється на основі введення 

споріднених для різних видів мистецтва понять і категорій – естетичних, 

художньо-мовних, жанрових тощо; комплексний вид інтеграції, що 

передбачає одночасне поєднання декількох видів інтеграції, провідних 

інтеграторів із двох попередніх груп або ще й з додаванням до них інших
7
. 
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Інтерактивний (з англ. „interact” inter  — взаємний і „act” — діяти) 

„здатний до взаємодії, діалогу”. Під інтерактивною технологією ми 

розуміємо таку організацію навчального процесу, при якій відбувається 

міжособистісна  взаємодія всіх учасників навчання, існує чітко спланований 

результат навчання та створюються комфортні умови для творчого росту 

кожної особистості. За О. Пометун і Л. Пироженко
8
 ми дотримуємося такої 

класифікації інтерактивних технологій: інтерактивні технології 

кооперативного навчання (робота в парах, ротаційні (змінювані) трійки,  два-

чотири-всі разом, робота в малих групах та ін); інтерактивні технології 

колективного групового навчання (мозковий штурм, навчаючи-учусь; 

технології ситуативного моделювання (рольова гра, інсценізація); технології 

опрацювання дискусійних питань,дискусія, дебати). 

Вважаємо, що  роботу зі студентами- майбутніми вчителями предметів 

художньо-естетичного циклу доцільно починати з роботи у парах, малих 

групах.Також, слід зазначити, що студенти легко сприймають і з бажанням 

приймають участь у дискусіях, мозковому штурмі. Переходити до 

колективного групового навчання та технологій ситуативного моделювання, 

треба після того, як група стане більш злагодженою, а  викладач, отримає 

необхідну довіру, встановить партнерські, творчі взаємини зі 

слухачами. Структура і методика інтерактивних  занять складається з таких 

елементів: мотивація, оголошення теми та очікуваних результатів, надання 

необхідної інформації, інтерактивна вправа – як центральна частина заняття, 

підбиття підсумку уроку (рефлексія). 

Разом з тим, для педагогічної діяльності майбутніх учителів предметів 

художньо-естетичного циклу важливим є не лише наявність теоретичних 

знань з історії та методики художньої культури, а й великий художній досвід, 

який можливо здобути лише сприймаючи твори мистецтва. Відтак перевірка 

знань художнього матеріалу є необхідною складовою будь-якого контролю. 

Перевірка знань, а також умінь студентів аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати та створювати вербальні художньо-педагогічні інтерпретації 

мистецьких творів можливо за допомогою різних методів контролю, серед 

яких вагому роль відіграють тестові завдання. Практика використання тестів 

з метою контролю знань посіла значне місце в сучасній педагогіці. Її 

теоретичне обґрунтування, мета, функції, зміст, методи, інструменти, 

процедури оцінювання знань розкрито в наукових доробках вітчизняних та 

зарубіжних авторів різних галузей педагогіки (В. Аванесов
9
, М. Берещук

10
, та 

інші). 
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Оскільки викладання курсів „Історія художньої культури” та 

„Методика викладання художньої культури” має потребу у візуальній 

демонстрації творів мистецтва, то відповідно виникає необхідність у 

розробці та застосуванні візуальних тестів та тестових завдань із метою 

підвищення інтересу до творів мистецтва та їх інтерпретації, розширення 

мистецьких знань, розвитку художньо-образного мислення студентів.  

Система тестових завдань має відповідати трьом рівням художньої 

культури особистості та художньо-образного мислення: репродуктивному, 

репродуктивно-пошуковому та творчому
11

. На першому – репродуктивному – 

рівні відбувається відтворення за допомогою підказки на основі вже 

отриманих знань. Цей рівень визначає ступінь засвоєння студентом 

теоретичного матеріалу. 

На другому рівні – репродуктивно-пошуковому, що відповідає 

сформованості культури, а відтак і художньо-образного мислення, 

визначається ступінь самостійного міркування та аргументованої відповіді 

студента. 

Тестові завдання ІІІ рівня (творчого) мають на меті виявити самостійну 

позицію студента - майбутнього вчителя предметів художньо-естетичного 

циклу, його ставлення до художнього твору та до проблем мистецтва й 

життя. 

Отже, спираючись на все вищезазначене, педагогічна діяльність 

майбутніх учителів предметів художньо-естетичного циклу вимагає від 

студента широкого кола теоретичних знань та обсягу візуального матеріалу, 

ґрунтовного художнього досвіду. А тому, питання застосування візуальних 

тестів у курсі предметів художньо-естетичного циклу вимагає подальшого 

вивчення у напрямку змістового наповнення, системи та критеріїв 

оцінювання знань та вмінь студентів. 

Висновки з дослідження та перспективи. 

 З’ясовано, що високий рівень сформованості фахових знань 

майбутнього учителя предметів художньо-естетичного циклу досягається за 

таких умов: орієнтації методологічних концепцій художньо-педагогічної 

освіти на основі синтезу інноваційних технологій в педагогіці і в художньо-

естетичній освіті; побудові навчально-виховного процесу на основі 

гуманізації, гуманітаризації освіти, особистісно-зорієнтованої взаємодії; 

введення в мотиваційні установки процесу навчання творчих елементів, які 

сприяють формуванню індивідуального стилю майбутньої професійної 

діяльності; включення у зміст фахових дисциплін інтегративних методик; 

внесення у діяльнісний компонент фахової підготовки ситуацій, що 

моделюють педагогічну діяльність у навчально-виховному процесі. 

Враховуючи сучасні тенденції розвитку художньо-педагогічної освіти, 

актуальним залишається подальший пошук ефективних засобів впливу на 

розвиток художньо-творчої активності студентів- майбутніх учителів 
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предметів художньо-естетичного циклу під час навчання. Одним з головних 

завдань професійно-педагогічної підготовки студентів художньо-естетичних 

спеціальностей є розвиток творчої індивідуальності, та виховання художньої 

культури й практичних вмінь – необхідних чинників різнобічного, 

ерудованого висококваліфікованого спеціаліста. 


