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ТВОРЧИЙ АСПЕКТ САМОВИРАЖЕННЯ ЗАСОБАМИ ГРАФІКИ У 
ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
 
Нові соціокультурні умови вимагають від вчителя образотворчого 

мистецтва не лише теоретичних та історичних знань образотворчого 
мистецтва, але й власного творчого самовираження. Результатом такого 
самовираження є створення твору мистецтва, який містить в собі художній 
образ, що виражається через символ і розглядається як явище складне та 
багатозначне. 

Розвиток сучасної освіти, головною цінністю якої виступає людина, 
а саме людина-творець, культурна людина, що здатна вирішувати 
актуальні життєві та професійні проблеми, спрямовано на створення 
відповідних оптимальних умов для розкриття здібностей, творчого 
потенціалу, становлення емоційно-ціннісних відносин людини до 
навколишнього світу, виховання її моральних та естетичних почуттів. 
Відповідно до системи освіти, виховання і навчання підростаючого 
покоління в нових соціокультурних умовах вимагає ініціативного, 
мобільного, творчо-активного педагога, який вміє працювати в режимі 
самостійного педагогічного пошуку шляхів виховання і навчання. Лише 
педагог, що володіє вище зазначеними якостями здатен сприяти розвитку 
вільної, креативної, самостійної особистості, що є суб’єктом власного 
життя. 

На сучасному етапі освіти підготовка майбутніх вчителів 
образотворчого мистецтва не повинна зводитися лише до підготовки 
вузького-профільного фахівця для викладання уроків образотворчого 
мистецтва. Підготовка вчителя образотворчого мистецтва повинна бути 
спрямована на становлення та розвиток особистості педагога-художника, 
формування його компетентності, а також у процесі художньо-освітньої 
діяльності необхідно створювати умови реалізації особистісного потенціалу, 
творчого самовираження, сприйняття прекрасного, художнього освоєння 
дійсності та самопізнання. 

У процесі підготовки вчителів образотворчого мистецтва необхідно 
враховувати той факт, що студенти різною мірою схильні до художньої 
творчості, яка зумовлена схильністю, обдарованістю, геніальністю, що є 
генетично закладені природою і успадковані від предків, а також і від 
соціальних факторів, якими виступають виховання особистості, суспільний 
устрій, суспільна свідомість. Тому проблема творчого самовираження в 
образотворчому мистецтві носить багатоплановий характер і пов’язана як 
із фундаментальними законами розвитку особистості в онтогенезі, так і з 
естетичними пріоритетами суспільства, із появою нових форм суспільної 
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свідомості. 
Творче самовираження можна трактувати як активний процес 

створення нових художніх творів з метою вдосконалення власних 
образотворчих можливостей та індивідуальних здібностей у конкретній 
творчої діяльності, а також реалізації свого «Я». Процес підготовки 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва, що дозволяє формувати 
творче самовираження особистості студента, є процесом цілеспрямованого 
розвитку художньо-творчих здібностей, уяви, художнього смаку, 
емоційно-естетичного досвіду на основі стійкої мотиваційної бази. Також 
процес спрямовано на розвиток інтересу до творів образотворчого 
мистецтва, на вміння бачити, трактувати нові грані в художньому образі, 
на здатність емоційно співпереживати дійсності та художньому образу, що 
створюється, на творче ставлення до художнього матеріалу, на 
встановлення діалогу між художником та глядачем. 
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