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У статті окреслено особливості професійної підготовки майбутніх 

вчителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення традиційної 
української вишивки. Розкривається методика та технологічні прийоми 
вивчення мистецтва вишивки. Акцентується увага на особливостях 
впровадження українського декоративно-прикладного мистецтва у 
навчально-виховний процес ВНЗ, як одного з важливих компонентів 
професійної підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. 
Представлені аспекти наукових думок Г. Гачева, Б. Лук’янова, 
О. Рудницької. Доводиться доцільність використання декоративно-
прикладного мистецтва у навчально-виховному процесі ВНЗ, що сприяє 
удосконаленню професійної підготовки вчителів образотворчого 
мистецтва, зумовлює розвиток у них національної свідомості, 
самосвідомості, історичного осмислення, відчуття й розуміння минулого 
свого народу, усвідомлення причетності до цього загального історичного 
процесу. Закономірно, що декоративно-прикладне мистецтво традиційно 
застосовувалось у педагогічному процесі. Думки базуються на 
трактуваннях попередників, щодо застосування декоративно-прикладного 
мистецтва у педагогічному процесі Є. А. Антоновича, П. П. Блонського, 
І. А. Зязюна, А. В. Лещенко, М. П. Лещенко, Л. Масол, Б. М. Неменського, 
О. П. Рудницької. Акцентується увага на формуванні національної і 
громадянської позицій, мобільності, компетентності, високій духовності, 
моральних, трудових, естетичних рис у студентів саме за час навчання у 
вищому навчальному закладі. І щоб розвинути ці риси, пропонується 
максимально наблизити студентів до мистецтва рідного краю, його 
традицій, фольклору, звичаїв та обрядів, а особливо – до народного 
декоративно-прикладного мистецтва. 

Ключові слова: декоративно-прикладне мистецтво, вишивка, 
історичне осмислення, національна позиція, духовний розвиток, 
професійна підготовка, компетентність, естетичні риси, традиції та 
звичаї, мобільність тощо. 

 
The article outlines the peculiarities of the professional training of future 

fine arts teachers in the process of studying traditional Ukrainian embroidery. 
The methodology and technological methods of studying the art of embroidery 
are revealed. The attention is paid to the peculiarities of the introduction of 
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Ukrainian arts and crafts in the educational process of higher educational 
institutions as one of the important components of the professional training of 
future fine arts teachers. The aspects of scientific ideas of G. Hachev, 
B. Lukianov, O. Rudnytska are presented. The expediency of using arts and 
crafts in the educational process of higher educational institutions, which 
contributes to the improvement of the professional training of fine arts teachers, 
determines the development of their national consciousness, self-awareness, 
historical comprehension, the perception and understanding of the past of their 
people, the awareness of involvement in this universal historical process. It is 
natural that arts and crafts has traditionally been used in the pedagogical 
process. The opinions are based on the interpretations of the following 
predecessors concerning the application of arts and crafts in the pedagogical 
process: E. Antonovych, P. Blonskiy, I. Ziaziun, A. Leshchenko, M. Leshchenko, 
L. Masol, B. Nemenskyi, O. Rudnytska. The emphasis is made on the formation 
of students’ national and civic positions, mobility, competence, high spirituality, 
moral, labor, aesthetic qualities during their studies at a higher educational 
establishment. And in order to develop these traits, it is proposed to bring 
students closer to the art of their native land, its traditions, folklore, customs 
and rituals, and especially to folk arts and crafts. 

Keywords: arts and crafts, embroidery, historical understanding, national 
position, spiritual development, professional training, competence, aesthetic 
risk, tradition and symbolism, mobility. 

 

У сучасному динамічному світі актуальними є соціальне замовлення 

на фахівців, здатних до творчої професійної діяльності, підготовлених до 

самостійного розв’язання проблем державного розвитку. Важливість 

реалізації цього завдання у педагогічній освіті підвищується у 

відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Концепції педагогічної освіти, «Національної доктрини розвитку освіти 

України у XXI столітті», Державної програми «Вчитель», які з позиції 

гуманістичної парадигми передбачають всебічний творчий розвиток 

особистості майбутнього вчителя. 

Особливо актуальною і значимою ця проблема є сьогодні, коли 

перед школою стоять важливі завдання: творчо розвинути дитину, 

сформувати естетичний смак, як виразник духовного розвитку особистості, 

зберегти в душі дитини прекрасне та щире ставлення до всього 

оточуючого – в житті, в мистецтві, в суспільних відносинах, в людських 

взаєминах. Реалізацію вищеназваних завдань можна забезпечити завдяки, 

тільки компетентному вчителю. Ефективність формування компетентності 

в майбутніх учителів на цінностях народного мистецтва у вищому 

навчальному педагогічному закладі забезпечується наступними педаго-

гічними умовами: активізацією зорієнтованості наставників на відтворення 

й розвиток цінностей народного декоративно-прикладного мистецтва у 
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сфері національної культури, професійного самовизначення в цьому виді 

педагогічної діяльності; збагачення змісту, форми й методів аудиторної, 

позааудиторної, практичної та самостійної діяльності студентів, що 

ґрунтуються на інтеграції народознавчого й декоративно-прикладних 

матеріалів; стимулювання навчально-пізнавальної, естетично-виховної, 

художньо-творчої активності молоді на засадах особистісно орієнтованого 

навчання й виховання; систематичним залученням й творчим викори-

станням у навчально-виховному процесі зразків народного мистецтва 

різних видів, зокрема вишивки. 

Аналiз практики дiяльностi вищого педагогiчного навчального 

закладу засвiдчує наявнiсть суперечностей мiж завданнями розвитку 

духовного свiту особистостi студента та недостатнiм рiвнем їх вирiшення. 

Зокрема, набуває особливого значення удосконалення системи професійної 

підготовки майбутніх вчителів в процесі навчання декоративно-

прикладному мистецтву. Сьoгoдні актуальнoсті набуває нe лишe питання 

збeрeжeння націoнальних oсoбливoстeй у мистeцтві, алe й їхньoгo 

рoзвитку та трансфoрмації під впливoм нoвітніх мистeцьких тeндeнцій та 

взаємoвпливів. 

Аналіз сучасних досліджень виявив, що розгляд феномена 

«готовність до педагогічної діяльності» в психолого-педагогічній 

літературі здійснюється у двох напрямках. В аспекті першого з них 

(М. Дяченко, Л. Кандибович, Г. Костюк, Л. Прокопенко) готовність 

розглядають у зв’язку з особистими припущеннями, які необхідні для 

здійснення педагогічної діяльності. А на думку В. Бездухова, 

М. Макарської, О. Рудницької, Т. Свистельнікової готовність до 

педагогічної діяльності розглядається з позицій диференційованих 

професійних вправ викладача, а їх специфіка виявляється в моральному, 

трудовому, естетичному, художньому вихованні підростаючого покоління. 

Але, незважаючи на певні розбіжності в аспекті зазначених підходів, 

готовність до педагогічної діяльності характеризується як загальна 

прогнозувальна активність наставників підростаючого покоління на стадії 

підготовки до професійної діяльності. 

Закономірно, що декоративно-прикладне мистецтво традиційно 

застосовувалось у педагогічному процесі. До його навчально-виховного 

потенціалу звертались у своїх працях Є. А. Антонович, П. П. Блонський, 

І. А. Зязюн, А. В. Лещенко, М. П. Лещенко, Я. А. Мамонтова, Л. Масол, 

А. А. Мелик-Пашаєв, С. Ф. Русова, Б. М. Неменський, О. П. Рудницька, 

Є. Чарнолузька, Я. Ф. Чепіга та багато інших видатних педагогів. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей традиційної україн-

ської вишивки у системі професійної підготовки вчителя образотворчого 

мистецтва, а також розкривається методика та технологічні прийоми 

вивчення мистецтва вишивки. 

В аспекті зазначеного проблема радикального поліпшення емоційно-
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естетичного і духовно-морального виховання диктує такий розподіл 

акцентів завдань у викладанні образотворчого мистецтва, серед яких 

виховні та художньо-розвиткові були б провідними стосовно навчальних. 

Адже, саме вирішення художньо-розвивальних завдань передусім формує 

рівень художньо-творчої свідомості індивіда, що й визначає ступінь 

включення учнів у глобальні культурогенні процеси. З огляду на 

викладене мету художнього виховання засобами образотворчого мистецтва 

в стислій, сконцентрованій формі можна визначити як: розвиток у дітей 

високих естетичних ідеалів, формування потреб і здібностей до 

образотворчого мистецтва в процесі художнього осмислення світу [4]. 

На відміну від живопису, графіки і скульптури, які відбивають 

дійсність через зображення конкретних предметів, явищ, подій, 

декоративно-прикладне мистецтво оперує головним чином утилітарними 

просторовими формами. В основі емоційного сприймання творів 

прикладного мистецтва лежать пластичні й колірні властивості форми. 

Основні принципи декоративного мистецтва можна сформулювати 

так: єдність художньої форми і практичного призначення виробу; побудова 

речей відповідно до властивостей і можливостей матеріалу; зв’язок 

художньої форми з технологічними способами її обробки [1]. 

Виховний потенціал мистецтва міститься у самій його суті і 

пояснюється тим, що емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали 

особистості первинні стосовно інтелекту у формуванні духовних інтересів, 

ставленні до світу взагалі. 

В аспекті зазначеного проблема радикального поліпшення емоційно-

естетичного і духовно-морального виховання диктує такий розподіл 

акцентів завдань у викладанні образотворчого мистецтва, серед яких 

виховні та художньо-розвиткові були б провідними стосовно навчальних. 

Адже, саме вирішення художньо-розвивальних завдань передусім формує 

рівень художньо-творчої свідомості індивіда, що й визначає ступінь 

включення учнів у глобальні культурогенні процеси. З огляду на 

викладене мету художнього виховання засобами образотворчого мистецтва 

в стислій, сконцентрованій формі можна визначити як: розвиток у дітей 

високих естетичних ідеалів, формування потреб і здібностей до 

образотворчого мистецтва в процесі художнього осмислення світу [2]. 

Ефективність впливу декоративно-прикладного мистецтва характе-

ризується рівнем особистісного осягнення естетичних цінностей, їх 

перетворенням у внутрішній світ молодої людини, що потребує 

відповідної підготовки. Вивчення творів декоративно-прикладного 

мистецтва дарує підростаючим поколінням знання правди про рідну 

культуру, прищеплює вміння сприймати її справжні цінності, виховує 

почуття національної гідності та патріотизму. Естетична ціннісна 

зорієнтованість є важливою стороною впливу народного декоративно-

прикладного мистецтва на людину, адже його головним об’єктом виступає 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 59, 2018 

 168 

духовна культура особи. Формування естетичної орієнтації дітей, 

залучення їх до цінностей Добра, Любові, Краси є складовою частиною 

суспільного призначення мистецтва. Повною мірою народне декоративно-

прикладне мистецтво формує це призначення тоді, коли втілені в ньому 

цінності стають значущими для підростаючої особистості, визначають 

характер її життєдіяльності. Адже естетичне в мистецтві – це його 

специфічний пізнавально-ціннісний зміст [3, с. 162]. 

Головне завдання естетичного виховання полягає в тому, щоб 

засобами мистецтва привити людині високі норми і принципи моралі, 

прагнення до творчої діяльності, яка є засобом реалізації духовних потреб 

особистості. Відрив естетичного виховання від морального призводить до 

того, що завдання першого зводяться лише до формування естетичного 

смаку; ототожнення ж їх – друга крайність, бо тоді естетичне виховання є 

лише частиною морального [5]. 

Педагогічні аспект цієї проблеми знаходить своє відображення в 

єдності естетичного і морального виховання студента. Ця єдність 

визначається, по перше, єдністю кінцевої мети кожного з них – 

формування всебічно розвиненої, гармонійної особистості; по друге, 

єдність духовної сутності людини, яка не може бути розсічена на 

ізольовані складові частини. 

Тому мистецтво, зокрема декоративно-прикладне – не тільки ядро 

художньої та естетичної культур, а й важлива складова процесу 

формування компетентності майбутніх учителів. Воно виступає як 

концентрат духовних можливостей естетичної культури в цілому. Бо ж 

естетична й художня культура різняться не скільки тим, що художнє – все 

притаманне мистецтву, а естетичне – мистецтву й іншим формам культури 

(праці, спілкуванню та ін.), скільки тим, що художня культура тяжіє до 

опредмечування, до матеріалізації, а естетична – до духовно-нормативного 

аспекту. Художня цінність розглядається при цьому як більш конкретна в 

порівнянні з естетичною, бо художнє – унікальне воно виявляє 

неповторний образний зміст [7, с. 10–12]. 

Актуальність дослідження визначається сучасними концепціями 

перебудови освіти в Україні в напрямку забезпечення всебічного розвитку 

особистості. Не остання роль у цьому процесі належить трудовому 

навчанні, де цілеспрямовано виявляються та розвиваються здібності 

дитини, створюються умови для її самовираження в різних видах 

діяльності. Важливого значення у зв’язку з цим набуває переорієнтація 

навчання з чисто прагматичної на духовно-творчу мету і стосується це 

насамперед предмету технологія. Означеними позиціями обумовлюється 

необхідність цілеспрямованої, систематичної роботи з розвитку креатив-

ного мислення, яке є показником гармонійного поєднання інтелекту з 

високорозвиненими творчими вміннями [8]. 

Розуміння творів мистецтва змінюється від епохи до епохи й ніколи 
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не буде «єдино вірним» (О. Рудницька) у своєму кінцевому варіанті. 

Кожне нове покоління усвідомлює значення явищ народного декоративно-

прикладного мистецтва, виходячи із власних сучасних уявлень про нього, 

своїх ціннісних орієнтацій. Але цінності народного декоративно-

прикладного мистецтва є вічними й постійно збагачуються новими 

гранями художнього смислу, новими естетичними якостями. 

Для реалізації завдань цього твердження слід акцентувати увагу на 

тому, що приділення належної уваги у змісті навчально-виховного процесу 

підготовки майбутнього вчителя народному декоративно-прикладному 

мистецтву зумовлює розвиток у них національної свідомості, само-

свідомості, історичного осмислення, відчуття й розуміння минулого свого 

народу, усвідомлення причетності до цього загального історичного 

процесу. Бо народне декоративно-прикладне мистецтво завжди було й 

залишається носієм традицій національної культури, духовної спадщини 

народу. 

Сутність народного декоративно-прикладного мистецтва полягає в 

спадкоємності безперервності існування в часі. Воно тісно пов’язане з 

життям, побутом людей, їхніми звичаями, навколишньою природою і 

предметним оточенням. Саме ці фактори визначають особливості образної 

мови мистецтва й напрями художніх промислів. 

Важливо підкреслити, що декоративно-прикладне мистецтво – 

особлива галузь художньої діяльності людей, у продуктах якої 

призначеність для практичної мети зливається з естетично доцільним 

розв’язком [6, с. 36]. Першочергове значення теж має виготовлення 

корисної речі й одночасно предмета, який має естетичні якості та цінності. 

Будь-який продукт народного декоративно-прикладного мистецтва є 

органічною єдністю утилітарного й художнього, сплавом практичної 

доцільності речі з красою її зовнішніх рис. «Усе, до чого торкалися руки 

народних майстрів перетворювало буденне в явище мистецтва. Предмет 

набував форму, зручну й найбільш доцільну в своєму прямому 

призначенні й водночас художньо виражену, образну та естетичну 

цінність» [2, с. 9]. 

Порівнюючи декоративно-прикладне мистецтво з іншими видами 

образотворчості, які не мають безпосередньої практичної цінності, 

Б. Лук’янов підкреслює: «У звичайних мистецтвах естетична цінність – 

головна і єдина. А в декоративно-прикладному мистецтві головним 

убачається доцільність, корисність речі…» [6, с. 198]. 

Практичне призначення того чи іншого предмета, його служіння 

певній меті Г. Гачев розглядає як функціональність, але водночас зазначає: 

«Кожен предмет і його раціональність більші, ніж його тимчасове 

практичне застосування, а після певної доцільності в ньому залишається 

більш загально корисність – естетична цінність» [1, с. 122–123]. 

Отже, формування компетентності через естетичні цінності 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 59, 2018 

 170 

декоративно-прикладного мистецтва полягає в тому, щоб під впливом 

цілеспрямованого педагогічного процесу естетичні цінності, тобто твори, 

техніки їх виконання, композиція, їх колорит, орнаментика, мають 

виступати об’єктами переживання й усвідомлення майбутніми вчителями 

інтересів, потреб, ідеалів та смаків. Це має заохотити підростаючу особу до 

засвоєння, створення й реалізації естетичних цінностей у всіх сферах 

життя й культури. 

Іншою проблемою виступає готовність особистості до сприймання та 

вивчення народного декоративно-прикладного мистецтва, стати осо-

бистості компетентно сформованим фахівцем педагогічної діяльності, 

стати носієм естетичного й духовного. Проблема готовності досліджується 

в працях і педагогів, і психологів. І якщо перші акцентують увагу на 

виявленні факторів і умов, дидактичних та виховних засобів, завдяки яким 

надається можливість керувати процесом розвитку цієї якості, то 

дослідження психологів зорієнтовані на визначення характеру зв’язків і 

залежності між станом готовності, як таким, ефективністю професійної 

діяльності в тій чи іншій сферах навчально-виховної роботи. Оволодіння 

та виокремлення майбутнім учителем образотворчого мистецтва 

естетичних цінностей декоративно-прикладного мистецтва визначається як 

складне особистісне утворення, що виступає інтегральним показником 

професійної підготовки вчителя і містить у собі різного роду установки на 

усвідомлення даної педагогічної проблеми, моделі ймовірної поведінки, 

визначення спеціальних способів естетичної діяльності з учнями та оцінку 

своїх можливостей у досягненні позитивних результатів навчально-

виховної роботи. 

Естетична зорієнтованість, що виявляється у ставленні людини до 

естетичних явищ, стає особистісною орієнтацією завдяки особливому 

механізму взаємодії суб’єкта (який сприймає це явище) з естетичним 

об’єктом, зокрема твором народного декоративно-прикладного мистецтва. 

При взаємодії суб’єкта з об’єктом мистецтва відбувається формування 

людини як суб’єкта з певного художньо-творчого, а певною мірою і як 

суб’єкта культурно-історичного процесу. 

У творах народного декоративно-прикладного мистецтва яскраво 

виражені загальнолюдські вартості з їх гуманістичним зарядом, етичні, 

естетичні, художні цінності, закладені величезні освітньо-виховні 

можливості, які до цього часу не реалізовуються повною мірою. 

Одним із вихідних принципів реалізації «Державної національної 

програми «Освіта» («Україна XXI ст.»)» виступає українська спрямо-

ваність освіти й виховання, що полягає в невіддільності від національного 

ґрунту, органічному поєднанні з національною історією й традиціями, 

збереженні та збагаченні культури українського народу, відродженні його 

духовності й менталітету. Значне місце в реалізації визначених завдань 

відводиться процесу формування в підростаючого покоління естетичних 
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орієнтацій на цінності народного мистецтва. 

На сучасному етапі розбудови української школи пріоритетного 

значення набуває проблема формування духовності, моральної та 

естетичної культури молоді, утвердження людини як найвищої соціальної 

цінності. Важливість для підростаючих поколінь засвоєння загально-

людських, художніх та естетичних цінностей вимагає посилення 

культурологічної та гуманістичної спрямованості освіти й виховання, 

оновлення змісту та якості підготовки майбутніх компетентністно 

зорієнтованих учителів до естетичного розвитку учнів на засадах народної 

цінності – декоративно-прикладного мистецтва. 

Навчання й виховання засобами цінностей – це аксіологія навчання й 

виховання, що ґрунтується на впливові справжніх вартостей життя й 

культури на особу вихованця, її становлення та розвиток. Естетичні 

цінності є основою життєвих орієнтацій особи, бо критерії, які 

ґрунтуються на виявленні прекрасного в людині, найчастіше дають не 

окремо, а в поєднанні з моральними, етичними та соціальними 

принципами. 

У процесі теоретичного аналізу проблеми формування компетент-

ності в майбутніх учителів образотворчого мистецтва на цінностях 

декоративно-прикладного мистецтва виявлено зміст та основні структурні 

компоненти компетентності особи, готовності майбутніх учителів до 

формування у вихованців духовного та естетичного феномена. 

Готовність учителя до педагогічної діяльності визначається як його 

загальна прогнозувальна активність на стадії підготовки до професійної 

праці, що містить у собі різного роду установки на усвідомлення 

педагогічної проблеми, моделі ймовірної поведінки, визначення 

спеціальних способів діяльності та оцінювання своїх можливостей у 

досягненні певних результатів. Її структура розглядається в органічній 

єдності трьох основних компонентів: когнітивного (змістового), 

операційного та особистісно-орієнтованого. Тому рівень сформованості 

компетентності майбутніх учителів у сфері народного декоративно-

прикладного мистецтва визначається за критеріями: усвідомлення 

важливості й соціальної значущості вивчення цінностей народного 

декоративно-прикладного мистецтва; знання основ та адекватне розуміння 

аксіологічних рис і виражальних засобів різножанрового розмаїття 

декоративно-прикладного мистецтва; наявність практичних умінь і 

навичок художньо-творчої діяльності в різних видах декоративно-

прикладного мистецтва та техніках їх виконання, установка на безперервне 

збагачення особистісних знань і навичок у цій сфері педагогічної 

діяльності. 

Підсумoвуючи, мoжeмo зазначити, щo дeкoративнo-прикладнe 

мистeцтвo є і виразникoм eтнoкультури, і засoбoм її фoрмування. 

Eфeктивність навчальнo-вихoвнoї діяльнoсті при підгoтoвці вчитeлів 
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oбразoтвoрчoгo мистeцтва залeжить від таких фактoрів: усвідoмлeння 

eстeтичнoї виразнoсті твoрів дeкoративнo-прикладнoгo мистeцтва, 

засвoєння канoнічнoсті зoбражeнь та уміння стилізувати, твoрити тoщo. На 

прoфeсійнo-пeдагoгічнoму рівні прoблeма фoрмування у майбутніх 

учитeлів oбразoтвoрчoгo мистeцтва прoфeсійнoї гoтoвнoсті дo навчальнo-

худoжньoї твoрчoсті засoбами вишивки, як зазначається вище, заслугoвує 

oсoбливoї уваги. Йдeться, саме прo рoзвитoк прoфeсійних якoстeй вчитeля, 

йoгo знань, вмінь і навичoк щoдo викoристання на практиці в систeмі 

oсвітньo-вихoвнoї рoбoти в шкoлі мистeцтва вишивки, як засoбу 

eтнoкультурнoгo вихoвання учнів. Тoму виникає нeoбхідність рeтeльнoгo 

вивчeння мистeцтва вишивки в таких аспeктах, як фoрмування у майбутніх 

учитeлів націoнальнoї культури, eстeтичнoгo смаку та вміння бачити у 

нарoдній твoрчoсті oсoбливу систeму симвoлічнoгo відoбражeння світу. 

Багатоаспектна проблема професійної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва засобами народних цінностей декоративно-

прикладного мистецтва не вичерпується. Перспективним вбачається й 

наступне дослідження проблеми. 
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