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У статті розглядається проблема необхідності ґрунтовної 
художньо-графічної підготовки майбутніх учителів технологій. Дослід-
жується історичний досвід використання мистецтва у розвитку 
педагогічної майстерності вчителя. Окреслюються нові підходи щодо 
фахової підготовки майбутнього вчителя технологій. Подано результати 
експериментальної перевірки застосування засобів інформаційно- 
комунікаційних технологій у підготовці майбутнього вчителя технологій у 
ході науково-дослідної роботи. 
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Розглядаючи ціннісні пріоритети підготовки вчителя, І. Зязюн 

зазначає, що економічні, соціально-політичні й суспільні процеси у 
вітчизняній освіті призвели до загрозливої ситуації, за якою проглядаються 
ознаки деградації молодого покоління, духовного і фізичного зубожіння. 
Все більш очевидною стає необхідність вживання невідкладних заходів 
щодо збереження системи освіти і нагромаджених вітчизняною школою та 
педагогічною наукою традицій і досвіду. Суспільству слід визначити 
пріоритетне ставлення до освіти, до соціальної місії вчителя. Адже він є 
тим основним стрижнем духовної культури, від якого залежить не лише те, 
якими ми є сьогодні, але й те, якими ми будемо в майбутньому. 
Завтрашній день України буде багато в чому визначатися рівнем освіти і 
професійної підготовки сучасного молодого покоління, його світоглядною 
позицією, бажанням і вмінням брати активну участь у відродженні 
України. 

Учитель – центральна фігура суспільних перетворень. Від його 
образу, соціальної позиції, ціннісно-цільових установок залежать 
результати професійної спроможності кожної людини [5, с. 117]. 
«Унікальність педагогічної професії полягає ще й у тому, що, створюючи 
умови для стимулювання активності своїх вихованців, продумуючи й 
аналізуючи комплекс різнорідних завдань, педагог творчо актуалізується, 
використовуючи власні творчі ресурси» [4, с. 500].  

Сучасний розвиток суспільства, глобальні соціальні, технологічні та 
інформаційні зміни вимагають нових підходів у підготовці фахівців усіх 
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рівнів та сфер діяльності людини. Для підвищення якості освіти необхідно 
забезпечити суспільство професійно компетентними кадрами. У зв’язку з 
цим перед педагогічною наукою постає багато проблем, пов’язаних із 
професійною підготовкою фахівців вищої кваліфікації, здатних до 
самостійної, високоефективної, творчої діяльності [2, с. 164]. 

На особливу роль мистецтва, художньої творчості в естетичному, 
моральному та трудовому вихованні молоді, формуванні творчої 
особистості вказують у своїх працях психологи і педагоги-дослідники, 
серед яких А. Аронов, І. Бех, Б. Брилін, Г. Васянович, І. Зязюн, М. Каган, 
О. Коберник, В. Мазепа, О. Мелік-Пашаєв, Л. Масол, Н. Ничкало, Л. Новак, 
Л. Оршанський, О. Отич, В. Радкевич, О. Рудницька, Г. Тарасенко, Я. Тве-
рдохлібова, О. Тищенко та інші. Проте в наявних працях не розкрито в 
повному обсязі роль учителя технологій у розвитку творчого мислення 
школярів і їхніх художньо-творчих здібностей. І хоча процес його 
підготовки досліджувався багатьма науковцями, серед яких Г. Альт-
шуллер, Р. Гуревич, Й. Гушелей, О. Коберник, М. Корець, В. Мадзігон, 
В. Моляко, Є. Мілерян, В. Сидоренко, В. Стешенко, Г. Терещук, Д. Тхор-
жевський, О. Щербак та інші, в їхніх працях розглядаються переважно 
питання технічної творчості майбутнього вчителя, його техніко-
конструкторської діяльності, проведення занять. Наявні публікації про 
роль графіки як предмету пізнання та художньо-творчої діяльності 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів стосуються в 
основному підготовки майбутнього педагога-художника, а про роль 
художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя технологій замов-
чується, лише в ґрунтовному докторському дослідженні Л. Оршанського [8] 
розкрито роль художньо-трудової підготовки у підготовці майбутнього 
вчителя технологій.  

Мета цієї статті – показати необхідність художньо-графічної 
підготовки майбутнього вчителя технологій у системі сучасної вітчизняної 
освіти, дослідження сутності творчої діяльності, художньо-графічної 
підготовки та визначення їх ролі в професійному становленні та художньо-
творчої діяльності майбутніх учителів технологій в умовах постін-
дустріального суспільства. 

Усі ці обставини вимагають обґрунтованого вдосконалення профе-
сійної підготовки вчителя технологій, розвитку та формуванню його 
художньо-графічних умінь і навичок. 

Проблема впливової сили мистецтва на людину не є чимось 
принципово новим для науки: про неї висловлювалися відомі мислителі 
минулого, вона неодноразово ставилася самим життям, її значущість 
підкріплювалася встановленими наукою фактами. Однак процеси швидких 
соціальних змін, що відбуваються нині в світі і нашій країні, зумовлюють 
нас по новому оцінювати питання про соціальну ефективність 
мистецтва [3, с. 20].  
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О. Отич наголошує, що аналіз історичного досвіду використання 
мистецтва в розвитку педагогічної майстерності, творчості й педагогічного 
мистецтва вчителя дозволяє стверджувати про те, що викладання 
мистецьких дисциплін упродовж усієї історії розвитку педагогічної освіти 
було невід’ємним компонентом змісту його загальнопедагогічної 
підготовки й підпорядковувалося меті формування його педагогічної 
майстерності. 

Починаючи від К. Ушинського, який наголошував на необхідності 
навчання майбутніх педагогів педагогічній рисовці, співу й виразному 
читанню і особливо у 20–30-ті рр. XX ст, коли мистецькі дисципліни, 
введені до змісту загальнопедагогічної підготовки майбутніх вчителів, 
зумовили небувалий сплеск педагогічної творчості й появу плеяди 
видатних творчих індивідуальностей, які залишили яскравий слід у 
педагогічній теорії і практиці (Макаренко, Мамонтов, Шацький, 
Фортунатов та ін.). 

У 1918 р. на Раді діячів з підготовки викладацького складу було 
обговорено питання про введення обов’язкової мистецької освіти в 
учительських інститутах і викладання на всіх факультетах малювання, 
креслення, ліплення та музики. Завдання впровадження мистецтва до 
процесу професійної педагогічної підготовки вбачалися керівниками 
освіти у розвиткові у студентів художньо-загальноосвітньої компетент-
ності та формуванні в них педагогічної і методичної майстерності. 

Обґрунтовуючи необхідність впровадження мистецьких дисциплін 
до змісту загальнопедагогічної підготовки майбутніх вчителів, М Євсеєв 
пояснював це тим, що малювання сприяє розвитку в них спостережливості, 
вміння інтенсивно напружувати увагу, ілюструвати теоретичний матеріал, 
відчувати форму і кольори, активно сприймати інформацію [9, с. 37]. 

Опираючись на наукові праці О. Коберника, можна стверджувати, 
що трудова підготовка в сучасній загальноосвітній школі має бути 
гнучкою і пристосованою до технічних, економічних, соціальних потреб 
суспільства, спрямованою на те, щоб допомогти випускникам середніх 
закладів у професійному самовизначенні, оволодінні методами творчої 
діяльності в умовах ринкової економіки, де на зміну фактично 
ремісничому, тренувальному трудовому навчанню має прийти процес 
формування та розвитку творчої ініціативи, творчого пошуку. Трудова 
діяльність учнів має бути наповнена інтелектуальним змістом, уроки 
трудового навчання та технології створюватимуть реальні умови для 
реалізації індивідуальних можливостей особистості кожного учня. 

Традиційна предметно-операційна система, за якою складалися 
програми з трудового навчання та розроблена на її основі методика, 
вичерпали свої можливості в нових умовах реформування загально-
освітньої школи. Стає цілком очевидною невідповідність між традиційною 
методикою трудового навчання і потребами суспільного розвитку 
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[7, с. 615]. 
Нами було проведено порівняльний аналіз навчальних планів та 

програм з підготовки вчителя технологій до організації художньо-
графічної діяльності школярів. Дослідження показало, що в окремих 
навчальних планах за кваліфікацією фахівця вчитель технологій і 
креслення освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр в 
циклах підготовки відсутні предмети, опановуючи які студенти змогли б 
отримати художньо-графічну підготовку. Виключенням є навчальні плани, 
за якими навчаються студенти за спеціалізацією «Основи дизайну», і 
навіть у них дисципліни художнього спрямування представлені у циклі 
дисциплін за вибором студента. Виникає питання, як зможе фахівець, який 
не оволодів знаннями, і у якого не сформовані художньо-графічні вміння і 
навички, наприклад, пояснити учневі у процесі розробки виробу за 
проектною технологією, як намалювати клаузуру майбутнього виробу або 
донести значення кольору в ергономічному вдосконаленні виробництва.  

Трудова підготовка в 10–11 класах загальноосвітньої школи 
представлена предметом «Технології». Зміст цього предмета розроблений 
на рівні стандарту, який побудовано на основних положеннях проектної 
технології. Маємо два досконалих підручники, розроблених групою 
авторів під керівництвом професора О. Коберника, затверджених і 
рекомендованих Міністерством освіти і науки України в 2010–11 роках, 
зміст яких переконливо доводить обов’язковість художньо-графічної 
підготовки майбутнього вчителя технологій. 

Розвиток індустріального суспільства вимагає від фахівців високого 
рівня технічного мислення, тоді як художнім та естетичним аспектам 
їхньої діяльності уваги приділялося недостатньо. Відомо, що в сучасних 
умовах освіта вчителя технологій переважно зосереджена на педагогічно-
індустріальній, інноваційній, інформаційній та частково естетичній 
підготовках, хоча роль естетичної підготовки фахівців, зокрема художньо-
графічної, у підготовці вчителя технологій досліджена мало. 

Усе це вимагає нових підходів до методики трудового навчання, яка 
має на меті забезпечити підготовку учнів до трудової діяльності в різних 
сферах виробництва та домашньому господарстві, дати учням загальні 
відомості про основи виробництва, сучасну техніку, технології, процеси 
управління, основні групи професій та вимоги професій до людини; 
залучити учнів до творчо-інтелектуальних і технологічних робіт; 
сформувати навички розв’язання творчих практичних завдань [6, с. 5].  

Як свідчать результати нашого дослідження, переважна більшість 
студентів, що здобувають кваліфікацію вчителя технологій, мають 
здатності до художньої та педагогічної діяльності й якісне педагогічне 
управління процесом їхньої навчальної діяльності в поєднанні з художньо-
пізнавальною творчою діяльністю має бути забезпечене доцільною за 
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змістом методикою художнього навчання основ мистецтва графіки. З 
власного досвіду можна сказати, що заняття майбутніх вчителів технологій 
в художній студії і мистецьких гуртках навчального закладу значно 
підвищує пізнавальну, гносеологічну, виражальну та гедоністичну 
спрямованість індивіда, що позитивно впливає на розвиток ціннісних 
орієнтацій майбутнього вчителя технологій у процесі його професійно-
педагогічної підготовки. 

У діяльності вищої школи України використовуються як традиційні 
форми, методи, засоби художньої творчості студентів, так і здійснюється 
пошук нових, характерних для сучасних соціально-економічних умов 
розбудови незалежної самостійної держави, покликаних до життя 
проблемами національно-культурного, духовного відродження суспіль-
ства. Прерогативою часу стало впровадження нових підходів до підготовки 
вчителя технологій. 

Р. Гуревич та М. Кадемія стверджують, що розвиток комп’ютерних 
технологій, особливо Інтернет-технологій, використання їх у всіх галузях 
економіки дало стрімкий імпульс розвитку всього людства. Відповідно це 
має місце і в освіті. Нині немає навчального закладу, в якому не 
використовуються комп’ютери, інформаційно-комунікаційні технології 
(ІКТ) та Інтернет. Педагоги все частіше використовують нові технічні 
досягнення в освітній діяльності [1, с. 6].  

Ґрунтуючись на цій ідеї, ми розробили та експериментально 
перевірили в процесі науково-дослідної роботи застосування засобів ІКТ у 
підготовці майбутнього вчителя технологій, що виявилося педагогічно 
ефективним. Проведені нами експерименти засвідчили, що доцільно в 
процесі художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя технологій 
залучати ІКТ для творчого опанування студентами графічного мистецтва, 
формування розуміння психологічних основ зорового сприйняття, 
композиційного, графічного та образного мислення. Наведемо такий 
приклад. Нами були розроблені методичні рекомендації, що містили 
завдання з практичного кольорознавства, котрі виконувалися студентами у 
програмі CorelDRAW. Практичне оволодіння основами кольорознавства за 
допомогою ІКТ значно прискорило опанування студентами просторовими 
властивостями кольору в середовищі, вони одержали практичні навички з 
підбору потрібного колориту та свідомого використання його в організації 
кольорового середовища. Зауважимо, що традиційна форма навчання 
кольорознавству потребувала б придбання фарб або дороговартісних 
кольорових розкладок тощо. Альтернативним було використання палітри 
кольорів та можливостей програми CorelDRAW. Оволодіння комп’ютер-
ними технологіями є ґрунтовною частиною методичної системи навчання в 
процесі художньо-графічної підготовки студентів. Саме ці аспекти і 
формують проблему художньо-графічної підготовки майбутніх учителів 
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технологій і є базою для розвитку здатності особистості до професійної 
діяльності, дозволяє студенту професійно використовувати опановані 
комп’ютерні технології в педагогічній та художньо-творчій діяльності. 

О. Плуток у статті «Зміст підготовки майбутнього вчителя трудового 
навчання до організації проектно-художньої творчості учнів основної 
школи» говорить про професійну підготовку майбутнього вчителя 
технологій з урахуванням специфіки діяльності педагога щодо організації, 
керівництва, контролю та координації означеного виду творчості, та 
акцентує увагу на тому, що метою впровадження Державного стандарту до 
змісту освітньої галузі «Технології» є забезпечення ефективності творчого 
розвитку особистості учнів у трудовій діяльності шляхом широкого 
залучення їх до цілісного процесу проектування виробів і послуг, від їх 
творчого задуму – до втілення його у високохудожній формі. 

Актуальною бачимо проблему художньо-графічної підготовки 
майбутнього вчителя технологій, набуття ним навичок малювання та 
відповідної мистецької підготовки: адже мистецтво виховання, як і 
мистецтво загалом, – зазначав К. Ушинський, – завжди « прагне до ідеалу, 
якого вічно намагається досягти і який цілком ніколи недосяжний: до 
ідеалу довершеної людини» [10]. 

Високо оцінюючи педагогічний ефект мистецько-педагогічної 
підготовки майбутніх вчителів у 20–30-ті рр. XX ст., Б. Лихачов у своєму 
навчальному посібнику з педагогіки доводить необхідність повернення до 
цього цінного, але втраченого, педагогічного досвіду практичного 
людинознавства», оскільки «чим глибше педагог будь-якої спеціальності 
зануриться до світу мистецтва та мистецтвознавства, тим ближче стане він 
до пізнання своїх учнів та оволодіння педагогічною майстерністю» 
[9, с. 39]. 

Формуваня креативної, духовної, культурної особистості завжди 
відбувалося під впливом мистецтва. Важливу роль відіграє у цьому 
художньо-графічна підготовка. В графіці основним засобом зображення є 
малюнок, виконаний будь-яким матеріалом чи інструментами. Тому 
оволодіння мистецтвом графічного малюнка майбутнім вчителем 
технологій потребує розробок спеціальних методик навчання, націлених на 
формування навичок та вмінь графічного відтворення об’єктів зображення, 
тобто оволодіння прийомами та способами виразного малюнка.  

Підготовка фахівця, здатного до продуктивної педагогічної і 
художньої діяльності, має стати одним із пріоритетних завдань сучасної 
технологічної освіти. Необхідним компонентом професійної діяльності 
вчителя технологій і ефективною передумовою успішного розв’язання 
ситуацій, що виявляються у процесі естетичного ставлення до художніх 
цінностей, їх сприймання, осмислення та інтерпретації у системі 
навчально-виховної роботи в школі, є розвинуті творчі здібності. 
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