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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність  дослідження. Зміни освітніх парадигм у сучасній системі 

вітчизняної педагогічної освіти окреслюють низку завдань фахової підготовки 
нового покоління вчителів мистецьких дисциплін. У контексті положень 
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Національної доктрини 
розвитку освіти у ХХІ столітті», «Національної стратегії розвитку освіти 
Україні у 2012-2021 рр.» визначено основні стратегічні завдання щодо 
становлення творчої особистості фахівця мистецьких спеціальностей. 
Перебудова процесу професійної підготовки вчителів у вищих педагогічних 
навчальних закладах потребує сучасного розгляду методики викладання 
дисциплін художнього циклу загалом, та методики художньо-графічної 
підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, зокрема. 
Необхідність наукового розгляду питань методики художньо-графічної 
підготовки майбутніх учителів зумовлено також вимогами шкільних програм з 
образотворчого мистецтва, в яких понад половину часу відводиться графічній 
діяльності школярів. 

Психолого-педагогічні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва були і залишаються предметом уваги значної 
кількості вчених. У працях Б. Ананьєва, Г. Балла, І. Беха, В. Бондаря, 
В. Бутенка, В. Вернадського, Л. Виготського, С. Гончаренка, Н. Гузій, 
І. Зязюна, С. Коновець, Г. Костюка, О. Леонтьєва, Б. Ломова, С. Максименка, 
Н. Ничкало, В. Орлова, В. Рибалка, В. Роменця, С. Рубінштейна, О. Рудницької, 
О. Савченко, О. Шевнюк, О. Щолокової виявлені загальні положення психічних 
процесів навчання та творчості особистості, надані поняття “мистецька освіта”, 
“художньо-педагогічна освіта”, “художнє навчання”, “художня творчість”, 
розкрито специфіку даних понять, що становлять основу для розгляду змісту 
методики викладання дисциплін художнього циклу в процесі підготовки 
вчителя образотворчого мистецтва. Педагогічна цінність різновидів навчальних 
занять та значення художньої творчості в процесі підготовки вчителя 
розкривається у працях вчених І. Алексеєвої, Х. Банаша,  

Різні аспекти художньо-педагогічної підготовки вчителів розкриваються 
в працях вітчизняних учених Є. Антоновича, І. Мужикової, О. Отич, Т. Осьмак, 
І. Пастиря, М. Пічкура, Л. Плазовської, С. Симоненко, Г. Сотської, Л. Хомич, 
О. Шевнюк,  В. Щербини, І. Янковської та інших) і зарубіжних дослідників 
(Г. Бєда, М. Бесчаснов, О. Лещинський, С. Ломов, В. Кузін, Р. Майєр, 
Л. Медвєдєв, М. Ростовцев, Є. Шорохов, О.Яшухін).  Питання художньо-
графічної підготовки студентів висвітлено в наукових дослідженнях 
Ю. Дворника, В. Денисенко, В. Кириченка, А. Лобанова, Ю. Майстренко-
Вакуленко, В. Орлова, М. Резніченка, М. Сухарєва, В. Сухенко, І. Туманова, 
А. Чебикіна, О. Чернишевої, М. Яковлева та інших. У працях вчених 
підкреслено значення мистецтва графіки, визначені шляхи і способи активізації 
художньо-педагогічної підготовки майбутнього вчителя, спрямованої на 
продуктивний результат діяльності учасників освітнього процесу.  
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Аналіз сучасної теорії та практики підготовки вчителя образотворчого 
мистецтва показав, що актуальність даної проблеми зумовлена сучасними 
концептуальними поглядами  на освітній процес, а також суперечностями, що 
виникли між:  

 необхідністю в сучасному вирішенні завдань вищої художньо-
педагогічної освіти на демократичних засадах державотворення та застарілими 
підходами й недостатньою розробленістю інноваційного змісту методичних 
засад художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва в системі ВПНЗ; 

 необхідністю підвищення якісного рівня підготовки майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва та практичною відсутністю науково обґрунтованої 
системи професійної підготовки студентів художньо-педагогічних факультетів 
у галузі мистецтва графіки до компетентного вирішення завдань художньо-
естетичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів різного 
типу. Окрім цього, на сучасному етапі розвитку художньо-педагогічної освіти 
недостатньо науково обґрунтована сутність дидактичних умов та шляхів їх 
реалізації в процесі художньо-графічної підготовки студентів. 

Означені суперечності, протиріччя і невідповідності зумовили вибір теми 
дисертаційного дослідження: «Методика художньо-графічної підготовки 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана відповідно до тематичного плану наукових 

досліджень кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та 
графіки ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університету 
імені К. Д. Ушинського» в рамках наукової комплексної програми досліджень 
«Психолого-педагогічні засади розвитку художньо-графічної компетентності у 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва» 0114U000013 (рішення Вченої 
ради університету, протокол №6 від 30.01. 2014 р.). Тема дисертації 
затверджена вченою радою ДЗ "Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (Протокол № 19 від 
30.03.2017 р.).  

Мета дослідження – визначити, обґрунтувати та експериментально 
перевірити методику художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва у ВПНЗ.  

Завдання дослідження:   
 на основі аналізу науково-теоретичної, методичної літератури   

з'ясувати та конкретизувати сутність поняття «художньо-графічна підготовка»; 
 проаналізувати стан художньо-графічної підготовки  майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва в системі ВПНЗ;  
 визначити критерії, показники, виявити ознаки та рівні художньо-

графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва; 
 розробити та обґрунтувати складові методики художньо-графічної 

підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва; 
 експериментально перевірити методику художньо-графічної 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва системі ВПНЗ. 



 5

 Об’єкт дослідження – художньо-графічна підготовка студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів. 

Предмет дослідження – методика художньо-графічної підготовки 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. 

Для вирішення означених завдань були використані такі методи 
дослідження: теоретичні: порівняльний аналіз психологічної, педагогічної та 
методичної літератури, що дозволив уточнити зміст базових понять 
дисертаційної роботи; аналіз, систематизація й узагальнення теоретичних та 
емпіричних положень із метою визначення стану художньо-графічної 
підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва; обґрунтування 
організаційно-методичної моделі художньо-графічної підготовки майбутнього 
вчителя образотворчого мистецтва в освітньому векторі «навчання – пізнання – 
учіння – творчість» у системі вищих педагогічних навчальних закладів;  
емпіричні: діагностичні (анкетування, бесіди, інтерв'ю), обсерваційні (не 
включене структуроване спостереження), прогностичні (підсумовування 
отриманих характеристик досліджуваного явища) для вивчення стану 
художньо-графічної підготовленості майбутнього вчителя образотворчого 
мистецтва й аналізу відповідних проблем із метою прогнозування результатів 
дослідно-експериментальної роботи;  педагогічний експеримент використано з 
метою перевірки ефективності запропонованої організаційно-методичної 
моделі  художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя образотворчого 
мистецтва; методи математичної статистики – для обробки 
експериментальних даних і встановлення взаємозалежності між 
досліджуваними явищами та процесами художньо-графічної підготовки 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.   

Наукова новизна дисертації визначається тим, що: 
 вперше науково обґрунтовано  організаційно-методичну модель та 

експериментально перевірено методику художньо-графічної підготовки 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва в освітньому векторі «навчання –
 пізнання – учіння – творчість» з урахуванням індивідуальної траєкторії 
навчально-пізнавальної та навчально-творчої діяльності студента; 
схарактеризовано стан художньо-графічної підготовки майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва в системі ВПНЗ України; визначено критерії, 
показники та виявлено рівні художньо-графічної підготовленості студентів; 

 конкретизовано поняття «художньо-графічна підготовка майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва», визначено його зміст і структуру;  

 удосконалено зміст, форми та методи викладання дисципліни «Теорія і 
практика графіки» відповідно до вимог Болонської угоди; 

 подальшого розвитку набули теоретичні та методичні засади фахової 
підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва, концептуальні 
підходи щодо удосконалення художньо-графічної підготовки студентів.   

Теоретико-методологічною основою дослідження слугували  
філософсько-культурологічні, психолого-педагогічні теорії, наукові концепції 
та праці, в яких розкрито системний, комплексний, особисто-орієнтований, 
гносеологічний, праксеологічний, діяльнісний, управлінський та технологічний, 
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культурологічний, навчально-творчий та методичний напрями розгляду 
основної дефініції, а саме: фундаментальні розробки вітчизняних, зарубіжних 
учених у галузі психології особистості й теорії діяльності (Г. Атанов, І. Бех, 
Л. Виготський, П. Гальперін, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, С. Максименко, 
В. Моляко, С. Рубінштейн,  В. Давидов, В. Кузін, В. Рибалка, Н. Тализіна, 
С. Якобсон), у галузі педагогіки (С. Гончаренко, Н. Гузій, І. Зязюн, В. Давидов, 
Н. Кічук, Н. Кузьміна, Н. Ничкало, В. Орлов, П. Підкасистий, М. Портнов, 
В. Сластьонін), художньої педагогіки та методики художнього навчання 
(Є. Антонович, Г. Бєда, М. Безчастний, В. Бутенко, С. Коновець, В. Кузін, 
С. Ломов, Н. Миропольська, Л. Медведєв, І. Мужикова, Б. Нєменський, 
В. Орлов, Н. Осьмак, І. Пастир, Л. Плазовська, В. Радкевич, М. Резніченко, 
О. Риндін, М. Ростовцев, О. Рудницька, А. Сєров, Г. Сотська, В. Суханенко, 

А. Терентьєва, І. Туманов, О. Шевнюк, Є. Шорохов, В. Щербина, О. Щолокова, 
Б. Юсов, І. Янковська).  

Науковим підґрунтям для розгляду питань методики художньо-графічної 
підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва стали праці таких 
авторів як А. Сидоров, А. Гончаров,  В. Фаворський, В. Звонцов, Б. Віппер,       
Ю. Герчук, Б. Клабуновский, П. Павлінов, А. Чебикін.  

Практичне значення даного дослідження полягає в розробці сучасних 
науково-методичних матеріалів та впровадження їх у процес художньо-
графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, а саме: 
навчальних посібників, методичних рекомендацій, наочно-методичних 
матеріалів, програми «Теорія і практика графіки» для занять у майстерні, 
самостійної роботи, НДРс, творчої діяльності та пленерної практики студентів.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
дослідження було представлено, висвітлено та обговорено на міжнародних 
науково-практичних конференціях: «Методичні аспекти педагогічної технології 
навчання студентів в процесі вивчення художньої графіки та її дидактичні 
можливості» (Одеса, 2002); «Формування професійної здатності у студентів 
художньо-графічного факультету» (Одеса, 2004); «Організація і методика 
самостійної роботи студентів художньо-графічних факультетів (в процесі 
вивчення дисципліни "Художня графіка")» (Одеса, 2005); «Дидактична сутність 
художньо-графічної підготовки студентів педагогічних вузів» (Одеса, 2006); 
«Художньо-графічна підготовка студентів в системі навчальних закладів 
педагогічної освіти»  (Одеса, 2006); «Графіка на пленері як умова професійної 
підготовки майбутніх педагогів-художників» (Івано-Франківськ, 2007); 
«Педагогічні умови як системоутворюючий фактор управління процесом 
художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва» 
(Одеса, 2007); «Творчий компонент змісту художньо-графічної підготовки 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва» (Київ, 2010); «Дидактичні 
умови процесу підготовки вчителів образотворчого мистецтва на заняттях 
дисципліни «Художня графіка» (Мало-Білозерка Запорізької обл. - Київ, 2012); 
«Моделювання процесу самостійної художньо-графічної діяльності студентів в 
педагогічних закладах освіти» (Одеса, 2014); «Графічна композиція в процесі 
формування професійної компетентності майбутнього педагога-художника» 
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(Ужгород, 2016); «Методика викладання художньої графіки в процесі 
підготовки вчителів» (Ужгород, 2017); «Дидактична концепт-модель художньо-
графічної підготовки студентів  в системі педагогічної освіти» (ІІІ 
Міжнародний конгрес, Одеса, 2017); «Організаційно-педагогічні засади 
художньо-графічної підготовки вчителів образотворчого мистецтва» (Кривий 
Ріг, 2017); «Методика художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва» (Херсон, 2018). Результати дослідження 
обговорювалися на міжкафедральних науково-звітних семінарах та 8 
всеукраїнських конференціях: Київ (2008, 2015), Кривий-Ріг (2006, 2009), Одеса 
(2015, 2016), Херсон (2002, 2004, 2006, 2016). 

Основні положення та результати дослідження впроваджено в 
навчально-виховний процес художньо-графічного факультету ДЗ 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського», Ізмаїльського державного гуманітарного університету 
(довідка № 1-7/117 від 21.03.2018), Криворізького державного педагогічного 
університету (довідка № 09/1-667/3 від 16.11.2017), Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (довідка 
№ 3952/01-55/48 від 28.10.2013), Херсонського державного університету 
(довідка № 16-31/304 від 22.02.2018), Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка (довідка № 49-н від 
19.03.2018).  

Публікації. Основні положення, результати та висновки дисертаційного 
дослідження  відображено в 16 наукових публікаціях автора, з яких 1 
навчально-методичний посібник із грифом МОН України, 11 статей у наукових 
фахових виданнях України, 1 стаття в зарубіжному виданні. 

Особистий внесок здобувача. У навчально-методичному посібнику 
«Художня графіка. Змістові модулі 1,2», підготовленому у співавторстві,  
особистий внесок здобувача полягає у розкритті методики викладання 
дисципліни та викладі програмного матеріалу з наочно-ілюстративним 
супроводом, що складає 70 % об’єму посібника.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 
анотації, вступу, трьох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку 
використаних джерел (301 найменування, з яких 146 – зарубіжних авторів та 4 – 
іноземною мовою). Загальний обсяг  роботи  –  309 сторінок, з яких основного 
тексту – 200 сторінок. Робота містить 5 рисунків, 3 гістограми та 11 таблиць, 
додатки складають 95 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, об'єкт, 
предмет та завдання наукового дослідження, окреслено його теоретично-
методологічну основу, представлено методи дослідження, висвітлено  наукову 
та практичну значущість, наведено відомості про апробацію та впровадження 
результатів розробленої методики, публікації та структуру дисертації.  
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У першому розділі – «Науково-теоретичні основи художньо-графічної 
підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва» здійснено 
аналіз філософських, психологічних, педагогічних та методичних теоретичних 
засад освітньої діяльності особистості, визначені науково-теоретичні аспекти  
підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва,  визначено 
сутність, стан, особливості, зміст та структуру художньо-графічної підготовки  
студентів вищих педагогічних навчальних закладів.  Обґрунтовано методичні 
можливості підвищення рівня художньої підготовки студентів ВНПЗ у галузі 
мистецтва графіки.  

На основі аналізу різних підходів до проблеми дослідження визначено, 
що для сучасної педагогічної освіти характерним є науковий пошук 
інноваційних методичних можливостей підготовки вчителів, що пов’язано з 
ідеєю цілісності педагогічного процесу як системи, яка спирається на теорію 
особистості над розробкою якої  працювали вчені Б. Ананьєв,  Г. Балл,  І. Бех, 
В. Вернадський, Л. Виготський,  М. Грот, І. Зязюн, Г. Костюк,  О. Леонтьєв, 
С. Максименко, Н. Ничкало, В. Рибалка, В. Роменець, С. Рубінштейн, 
О. Саннікова, О. Савченко, В. Семиченко, В. Сухомлинський та інші.  
Осмислення наукових поглядів  учених доводить, що в психолого-педагогічній 
науці існують різноманітні погляди на формування і розвиток професійно 
освіченої особистості вчителя. Зрештою, багатьма вченими визначається, що 
педагогічний процес буде ефективним, якщо навчально-пізнавальна, творча 
діяльність буде забезпечена доцільними методичними засадами, що 
активізують мотиваційну сферу розумово-пізнавальних, художньо-практичних 
та творчих способів образотворчої діяльності студентів.  

На основі аналізу кола питань що порушуються в теорії і практиці 
мистецької освіти виявлено масив пріоритетних методичних завдань художньо-
графічної підготовки майбутнього вчителя, котрі спрямовані на розкриття 
загальних положень навчально-пізнавальної та художньо-творчої діяльності 
особистості. Дотримання концептуальних положень щодо навчального 
процесу, представлених у фундаментальних працях Г. Атанова, Г. Балла,  
В. Бондаря, С. Гончаренка, Н. Гузій, С. Коновець, Н. Ничкало, Л. Онищук, 
Г. Падалки, О. Рудницької, Г. Сотської,  О. Шевнюк, уможливило узагальнення 
та виокремлення змістового наповнення методики художньо-графічної 
підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, котра забезпечує 
діяльність студентів в освітньому векторі «навчання – пізнання – учіння –
 творчість», зокрема: встановлення зв'язку теорії із практикою; формування 
інтересу до графічної діяльності студентів; ознайомлення студентів із 
теоретичним матеріалом про закономірності формоутворення й образотворення 
мовою графіки шляхом використання інформаційно-наочного методу його 
викладу на заняттях; формування й розвиток розумово-практичних способів дій 
графічної діяльності студентів засобами наочного навчання та методичних 
настанов на всіх етапах освітнього вектора.   

Аналіз наукових джерел та узагальнення практичного досвіду викладачів 
ВПНЗ дали підставу для твердження, що методична сутність процесу 
художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 
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в системі художньо-педагогічної освіти полягає в: єдності викладання 
дисципліни «Теорія і практика графіки» як форми навчання та пізнання, учіння 
й  творчості  студента; єдності  дидактичних і методичних взаємовпливів; 
всебічності та можливості вирішення широкого кола методичних завдань, 
настанов; індивідуалізації процесу художнього пізнання, учіння й творчості з 
урахуванням здібностей студентів, темпів та ступеня оволодіння програмним 
матеріалом; організаційній і методичній мобільності, і передусім у 
відповідності методів викладання цілям художнього навчання основ мистецтва 
графіки, формування художньо-аналітичного, художньо-образного графічного  
та композиційного мислення, мислення в матеріалі й у цілому творчого 
мислення студентів.  

Сутність художньо-графічної підготовки полягає в оволодінні 
професійними способами дій розумово-практичної графічної діяльності, 
базисом якої є художньо-аналітичне мислення (мислення в матеріалі) та 
художньо-образне мислення. Реалізація окреслених завдань може продуктивно 
відбуватися в педагогічному процесі за умов методичного супроводу 
навчально-пізнавальної, навчально-творчої діяльності студентів у ході 
виконання завдань-вправ репродуктивно-розвивального, перетворювального та 
творчого характеру.  Це дозволило трактувати поняття «художньо-графічна 
підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва» як особливий 
багатофакторний освітній вектор «навчання – пізнання – учіння – творчість», 
наповнений доцільно змістовими характеристиками методичних засад у 
цілому й окремо педагогічного супроводу, методичними настановами  для 
кожного виду діяльності студента в його освітній траєкторії впродовж 
навчання у ВПНЗ.  

Узагальнення наукових підходів з окресленої проблеми дозволило 
уточнити сутнісну характеристику художньо-графічної підготовки майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва. Спираючись на концептуальні положення, 
ми розглядаємо художньо-графічну підготовку майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва як цілісну методичну систему, яка має 
процесуальний характер: на першому етапі формуються знання, основи 
образного сприйняття дійсності та творів мистецтва графіки й художнє 
уявлення про графічну діяльність; на другому етапі практично виробляється 
система  художніх умінь та навичок у графічному зображенні форми 
(вивчається графічна палітра формоутворення); на третьому – студенти 
опановують базові основи художньо-образної мови графіки, закономірностей 
образотворення в графічній композиції безпосередньо в процесі навчально-
творчої діяльності студентів.  

 У другому розділі «Педагогічні умови художньо-графічної підготовки 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва» розкрито педагогічні 
аспекти існуючої практики підготовки вчителів, визначено методичні засади 
підготовки майбутніх учителів образотворчого та його змістові компоненти; 
науково обґрунтовано організаційно-методичну модель художньо-графічної 
підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в освітньому 
векторі ВПНЗ.  
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На основі осмислення освітніх проблем у системі педагогічної освіти 
розглядаються сутнісні компоненти процесу художньо-графічної підготовки 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, зміст котрих реалізується на 
дидактичних принципах художнього навчання, зокрема, науковості, 
систематичності й системності, наочно-методичних настанов, зв'язку мистецтва 
із практикою, активності у художньому пізнанні, учінні й творчості. 
Початковою науковою позицією для дослідження педагогічних умов художньо-
графічної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва є теорія 
управління педагогічними процесами, котра спрямовує викладача на розробку 
та прийняття управлінського рішення щодо змісту планування, організації його 
виконання, здійснення, обліку і контролю, корекції та регулювання.  

Аналіз наукових поглядів учених та практичного досвіду колег дозволив 
розглянути такі структурно-функціональні складові методичного забезпечення 
освітнього вектора «навчання – пізнання – учіння – творчість»: а) змістовий – 
навчально-методичні матеріали і програма художньо-графічної підготовки 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва; б) методичний – визначення 
доцільних засобів, прийомів передачі знань, умінь, навичок з одночасним 
впливом методичного супроводу навчально-пізнавальної й навчально-творчої 
діяльності студентів на розвиток художньо-графічного мислення особисті на 
кожному етапі особистої траєкторії студента в освітньому векторі; 
в) організаційний – з'ясування системи методичних настанов, спрямованих на 
продуктивне забезпечення процесу художньо-графічної діяльності студентів, в 
основу котрого покладено принцип наступності оволодіння програмним 
матеріалом; г) контрольно-аналітичний – позначення способів перевірки 
результатів запропонованої методики художньо-графічної підготовки на основі 
навчально-творчих досягнень студентів. 

Весь масив емпіричного дослідження було узагальнено, що надало 
можливість створити організаційно-методичну модель художньо-графічної 
підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва під педагогічним 
управлінням  (корекція – контроль – здійснення – планування). Організаційно-
методична модель (див. рис.1)  має: мету, завдання, умови, форми, структурно-
функціональне призначення для індивідуальної траєкторії художньо-графічного 
навчання студента. Визначено найсуттєвіші компоненти освітнього вектора 
«навчання – пізнання – учіння – творчість» процесу художньо-графічної 
підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва – гносеологічний, 
праксеологічний та оцінно-регулятивний. Освітнім результатом  в моделі 
зазначено  підвищення рівня художньо-графічної підготовки майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва. 

Організаційно-методична модель передбачає впровадження навчально-
методичного комплексу дисципліни «Теорія і практика графіки», який містить 
теоретичний матеріал та практичні завдання для самостійної діяльності  та 
колективних проектів. Програмний матеріал представлено як комплекс завдань 
за різноплановим змістом та рівнем складності, що складається з чотирьох 
блоків:  
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Рис. 1. Організаційно-методична модель художньо-графічної підготовки 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва  



 12

графічна палітра формоутворення; художнє вираження засобами графічного 
рисунка; вираження образної структури графічного зображення; творчий метод 
створення графічної композиції (твору).  

Перший блок завдань включає вивчення форми об'єктів навколишнього 
предметного середовища, специфіку формоутворення в графіці, опанування 
графічної палітри як інструмента формоутворення, графічного зображення на 
площині паперу конкретного формату. 

Другим блоком завдань передбачено: оволодіння основними методами 
графічного зображення на двомірній площині; усвідомлення загальних правил 
та закономірностей оформлення логіки побудови думки та почуття у 
виразному зображенні засобами оригінальної чи друкованої графіки. 
Важливими художньо-естетичними категоріями передусім є: організація 
елементів рисунка графічного зображення на аркуші паперу; виявлення 
декоративної форми, пластичної ідеї та єдності стилістичної характеристики  
графічного рисунка; застосування в графічних зображеннях пластичної 
метафори, пластичної домірності, знака та знакової моделі для вираження 
ефектів графічної форми, що в цілому складають образну структуру художньої 
графіки. 

Завдання третього блоку містять матеріал для вивчення та практичного 
опанування різних засобів відображення предметного середовища в графічній 
композиції, оволодіння техніко-технологічними прийомами та способами 
графічного зображення конкретними зображальними матеріалами та 
інструментами. Методичний супровід-настанова в процесі пізнання-учіння 
передбачає: оволодіння змістом структури образотворчої графічної діяльності 
студентів, засвоєння на практичному рівні закономірностей графічної 
композиції, графічного зображення з натури, по пам'яті, за уявленням; творчий 
вияв у графіці різного роду та призначення – малюнки, замальовки – вправи для 
очей і руки та формування спостережливості, зорової пам'яті, композиційних, 
допоміжних рисунків для станкових графічних аркушів та ескіз-картонів для 
гравюри; графічні композиційні замальовки до літературних творів та графічно-
композиційні начерки різноманітних варіацій на одну тему; формування 
мислення в матеріалі (виконання в різноманітних техніках оригінальної та 
друкованої графіки).  

Четвертий блок програмних завдань характеризується більш високим 
рівнем опанування практичних способів дій художньо-графічної діяльності 
через виконання самостійних творчих завдань, композицій на задану тему, 
проектування творчого методу створення різноманітних композицій та 
визначення авторського стилю. У цьому блоці передбачається можливість 
застосування варіативних завдань творчого характеру, залежно від 
індивідуального рівня навчально-творчих досягнень студента.  

Визначені блоки забезпечують перебіг навчально-пізнавальної та 
художньо-творчої діяльності студентів у процесі їхньої художньо-графічної 
підготовки. Кожен із блоків освітнього вектора містить методичні настанови до 
завдань-вправ, спрямованих на: рефлексію закономірностей графічного 
формоутворення, формування художнього уявлення формування і розвиток 
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техніко-технологічних умінь і навичок, наявності професійної здатності до 
відображення мотивів сприйманої дійсності на зображальній площині певними 
графічними матеріалами. 

У третьому розділі - «Експериментальна перевірка ефективності 
методики художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва» - розроблено діагностичний інструментарій, 
висвітлено зміст педагогічного експерименту з перевірки ефективності 
методики художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя образотворчого 
мистецтва за розробленим алгоритмом організації та проведення 
констатувального й формувального експериментів; систематизовано та 
узагальнено хід та результати експериментальної роботи. 

З метою визначення реального стану художньо-графічної підготовки  
майбутніх вчителів образотворчого мистецтва було проведено констатувальний 
експеримент, до якого залучено 572 респондентів. Діагностування проводилось 
на основі критеріїв та показників досліджуваного феномена у відповідності до 
структурних компонентів художньо-графічної підготовки. Гносеологічний 
критерій визначає ступінь: ціннісної професійної орієнтації; знань з 
теоретичних основ мистецтва графіки; предметно-компетентнісної обізнаності.  
Праксеологічний критерій орієнтує на виявлення рівня мистецько-творчої 
обізнаності; міри активності у навчально-пізнавальній та художньо-творчій 
діяльності. Операційно-регулятивний критерій виявляє ступінь: продуктивності 
розумово-практичної діяльності; інтегрованого результату освітньої траєкторії 
в процесі навчання, пізнання, учіння та творчості; усвідомлення навчально-
творчих досягнень та регуляції самореалізації в художньо-графічній творчості. 

Розроблення та застосування методів діагностики уможливило виявлення 
рівнів художнього графічної підготовки майбутніх вчителів образотворчого 
мистецтва (високий, достатній, середній, низький) та окреслення їхніх 
характеристик. Так, високий рівень мають студенти з: яскравим проявом 
зацікавленого емоційно-ціннісного ставлення до художньо-графічної 
діяльності; самостійністю у вирішенні завдань індивідуально-творчого проекту;  
вільним володінням основними теоретичними знаннями та практичним 
застосуванням образотворчих засобів у виразному графічному відтворенні 
об’єктів, різноманітними художніми прийомами та способами; високим рівнем 
художньо-аналітичного, художньо-образного мислення та особистісної 
культури, усталеністю інтересів до самовдосконалення в художньо-графічній 
творчій діяльності, обізнаністю в психології творчості та творчих методах 
створення композиції засобами оригінальної графіки; активною участю в 
конкурсах, виставках студентських та науково-творчих робіт тощо, що є 
запорукою високого рівня їх загального й художнього розвитку.  Роботи таких 
студентів характеризуються доцільним трактуванням форми та простору, 
узгодженістю якості зображення з художньо-образними елементами 
композиції, змістовністю та художньою виразністю образу.   

Достатній рівень показали студенти: зі сформованою культурологічною 
позицією до мистецтва, емоційною реакцією на художньо-образний вияв 
сюжету в композиції майстра мистецтва графіки; з усвідомленням значення 
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теоретичних положень і закономірностей мистецтва графіки; володінням 
художньо-образним мисленням для вирішення творчих завдань через 
прагнення відтворення художнього образу в графічних композиціях; достатнім 
рівнем володіння окремими художніми техніками, але навички графічного 
зображення потребують удосконалення. Роботи характеризуються достатнім 
художнім рівнем сприйняття форми й простору, достатнім рівнем використання 
художніх засобів формоутворення й образотворення у виконанні графічної 
композиції  індивідуально-творчого проекту.   

Середній рівень продемонстрували студенти з недостатнім рівнем знань, 
елементарним рівнем графічної грамоти. Виконані роботи характеризуються  
незначною силою емоційного сприйняття моделі та труднощами практичного 
використання образотворчих прийомів і художніх засобів  графічного 
зображення.  Роботи  студентів виконані на основі прямого відтворення 
окремих предметів та їхніх фрагментів, композиція зображень не організована 
у вибраному форматі, графічний рисунок примітивний, рівень володіння 
зображальними вміннями та навичками елементарний; відсутність деяких 
програмних завдань за змістовими модулями, а знання теорії на недостатньому 
рівні. Низький рівень виявився у студентів з недостатньою теоретичною 
підготовкою, низьким рівнем знань, відсутністю творчого підходу у вирішенні 
завдань змістових модулів програми та індивідуального проекту, 
схематичними та художньо невиразними роботами. 

 У розділі висвітлено хід та результати формувального експерименту, 
методика якого ґрунтувалась на розробленій організаційно-методичній моделі.  
Сутність цього процесу, в якому взяли участь 259 студентів  (ЕГ - 116 осіб, КГ-
143 особи), зумовлюється змістом стадій підготовки майбутнього вчителя в 
художньо-освітній діяльності. На першій стадії відбувається введення студента 
у художньо-графічну діяльність. Ця стадія відповідає адаптивному рівню 
художньо-графічної діяльності особистості та передбачає оволодіння 
студентами початковими знаннями й уміннями. Друга стадія – художньо-
репродуктивний рівень навчально-пізнавальної діяльності студентів – 
передбачає усвідомлення графічної мови, практичного оволодіння художніми 
способами та прийомами формоутворення та образотворення засобами 
графічного рисунка. На третій стадії досягається особисто-продуктивний 
рівень у навчально-творчої діяльності, в ході якої студент усвідомлює смисл 
способів дій графічної діяльності у відтворенні художнього образу засобами 
графічної мови. Четверта стадія – суб'єктивно-професійний рівень графічної 
підготовки – стадія реалізації знань та практичного навчально-пізнавальний 
досвіду, творчого самовираження особистості в мистецькому просторі.  

 Впроваджена методика художньо-графічної підготовки майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва дозволила студентам експериментальних 
груп більш упевнено опановувати основи образотворчої грамоти мистецтва 
графіки, з високим рівнем здатності здійснювати художньо-творчу діяльність, 
оптимально застосовувати свої професійні знання з основ мистецтва художньої 
графіки, практичні вміння у вирішені програмних завдань в індивідуальній 
траєкторії пізнання, учіння і творчості. 
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Проведений статистичний аналіз виявив позитивно значиму динаміку в 
рівнях художньо-графічної підготовленості студентів за визначеними 
критереріями (таблиця 1).  Отримані дані порівняльних результатів визначення 
рівнів художньо-графічної підготовки, як ознаки професійної здатності й 
компетентності в галузі мистецтва графіки, свідчать про позитивні зміни 
показників основних параметрів, за якими обстежувалися студенти. Аналіз 
результатів експерименту засвідчує, що в  експериментальних групах відбулися 
значні позитивні зміни якісних характеристик рівнів художньо-графічної 
підготовки за сукупністю показників визначених компонентів. Високого рівня в 
середньому значені досягли  25,8 % студентів (було 5,3%), достатнього - 43,4% 
(було 15,6%), середнього - 24,9% (було 36,1%),  на   низькому рівні залишилося 
5,9% студентів (було 43%). Якісні зрушення виявлено і у студентів 
контрольних груп – 11.3%. 

Таблиця 1 
Зведені результати рівнів художньо-графічної підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва після здійснення експериментальної 
роботи (у %) 

 

Компоненти 

Г
р

уп
и

 

Кількість студентів у % 

До експерименту Після експерименту 

Рівні Рівні 

В Д С Н В Д С Н 

Гносеологічний 
ЕГ 6,5 13 38 42,5 32,8 43,7 18,9 4,6 
КГ 5,5 11,2 34,2 49,1 11,2 24,3 48,8 15,7 

Праксеологічний 
ЕГ 4,7 12,1 30,9 52,3 26,6 45,1 23,9 4,4 
КГ 5,2 11,4 31,4 52,9 10,6 24 32,3 33,1 

Оцінно-регулятивный 
ЕГ 4,6 21,9 39,4 34,2 18 41,5 31,6 8,9 
КГ 3,8 18,4 45,8 32 13,6 26,9 42,8 16,7 

Середнє значення 
ЕГ 5,3 15,6 36,1 43 25,8 43,4 24,9 5,9 

КГ 4,8 13,7 37,1 44,4 11,8 25,1 41,3 21,8 

 
Здобуті результати опрацьовані за t-критерієм Стьюдента. Математичне 

обрахування показало, що здобуте середнє статистично емпіричне значення 
1,93 (при рівні значимості 0,05) знаходиться в зоні вірогідності.  

Це доводить ефективність розробленої методики і дає підстави 
стверджувати доцільність її впровадження у практику художньо-графічної 
підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. 

 
ВИСНОВКИ 

 
 У дисертації актуалізовано проблему художньо-графічної підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва та виявлено недостатність 
розробки теоретичних засад, шляхів та способів методичного забезпечення 
процесу художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя образотворчого 
мистецтва у ВПНЗ.   



 16

Результати проведеного дослідження засвідчили ефективність 
розв’язання поставлених завдань і дали підстави для відповідних висновків:  

1. На основі аналізу праць з психології, педагогіки, мистецтвознавства 
встановлено, що ефективне професійне становлення майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва можливе за умов переорієнтації організаційно-
методичних засад художньо-графічної підготовки майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва на основі теорії особистості та теорії управління 
педагогічними процесами. Художньо-графічна підготовка майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва здійснюється системно та поетапно, де: на першому 
етапі формуються основи образного сприйняття творів мистецтва графіки й 
художнє уявлення про графічну діяльність; на другому –  виробляється система  
художніх умінь та навичок у графічному зображенні форми; на третьому –
відбувається опанування основ художньо-образної мови графіки та 
закономірностей образотворення в графічній композиції. 

2. Виявлено методичну сутність художньо-графічної підготовки 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в системі художньо-
педагогічної освіти, яка полягає в єдності форм навчання, пізнання, учіння й 
творчості студента. З’ясовано, що в процесі художньо-графічної діяльності 
особистість опредметнює знання, накопичує професійний досвід, що 
відбувається емпірично та у формі академічного навчання, зокрема, в курсі 
«Теорія і практика графіки». Аналіз наукових поглядів учених та практичного 
досвіду уможливив виведення структурно-функціональних складових 
методичного забезпечення освітнього вектора «навчання – пізнання – учіння – 
творчість»:  змістовий, методичний, організаційний, контрольно-аналітичний, 
що стало основою для  теоретичного обґрунтування змісту та структури 
художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя. 

3. Сформульовано та конкретизовано сутність поняття  «художньо-
графічна підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва» як 
особливий багатофакторний освітній вектор «навчання – пізнання – учіння – 
творчість», наповнений доцільно змістовими характеристиками методичних 
засад у цілому й окремо педагогічним супроводом, методичними настановами  
для кожного виду діяльності студента в його освітній траєкторії впродовж 
навчання у ВПНЗ; розкрито його зміст і структуру (гносеологічний, 
праксеологічний та оцінно-регулятивний компоненти). 

4. Розроблено та обґрунтовано критеріальний апарат для визначення 
стану художньо-графічної підготовки майбутніх вчителів образотворчого 
мистецтва відповідно до змісту структурних компонентів. Виявлено рівні 
художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва 
(високий, достатній, середній, низький), представлено їх змістові 
характеристики. 

Розроблено та обґрунтовано організаційно-методичну модель художньо-
графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва у вищих 
педагогічних навчальних закладах з урахуванням соціального замовлення та з 
метою  організації якісної художньо-графічної підготовки майбутніх вчителів 
образотворчого мистецтва.  Модель побудована з урахуванням теоретико-
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методологічних положень щодо особливостей впровадження навчально-
методичного забезпечення освітнього вектора «навчання – пізнання – учіння – 
творчість» та ґрунтується на принципах науковості, систематичності й 
системності, наочно-методичних настанов, зв'язку мистецтва із практикою, 
активності у художньому пізнанні, учінні й творчості. Складовими моделі 
стали: завдання, принципи, педагогічне управління, умови, форми, комплекс 
завдань структурно-функціональне призначення для індивідуальної траєкторії 
художньо-графічного навчання студента, що має блочну структуру. Освітнім 
результатом в моделі зазначено підвищення рівня художньо-графічної 
підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

У процесі дослідно-експериментальної роботи розроблено, впроваджено 
та виявлено ефективність методики художньо-графічної підготовки майбутніх 
вчителів образотворчого мистецтва в курсі навчальної дисципліни «Теорія і 
практика графіки». Кожна стадія формувального експерименту відповідала 
певному рівню художньо-графічної діяльності студентів: адаптивному (стадія 
оволодіння студентами початковими знаннями й уміннями), художньо-
репродуктивному (стадія усвідомлення графічної мови, практичного 
оволодіння художніми способами та прийомами формоутворення), особисто-
продуктивному ( стадія усвідомлення сенсу способів та дій графічної діяльності 
у відтворенні художнього образу засобами графічної мови),  суб’єктивно-
професійному (стадія творчого самовираження особистості в мистецькому 
просторі).  

За результатами контрольного зрізу впровадження методики відзначено 
позитивні зрушення рівнів художньо-графічної підготовленості в 
експериментальній групі. Встановлено залежність успішності способів 
діяльності від методичних настанов, що надало можливість кожному студенту  
оволодіти сумою знань, сформувати усталені навички роботи з графічними 
матеріалами при створенні навчальної композиції та творчої роботи засобами 
оригінальної графіки. Практична реалізація організаційно-методичної моделі 
довела доцільність і ефективність створеного навчально-методичного 
комплексу забезпечення всіх етапів траєкторії освітнього вектора художньо-
графічної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. 
Підведення підсумків здійсненої дослідно-експериментальної роботи надало 
змогу стверджувати, що завдання дослідження виконані й мета досягнута.  

 Здійснене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів методики 
художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя образотворчого 
мистецтва. Подальшого вивчення потребують питання фахового  становлення 
майбутніх вчителів образотворчого мистецтва, а також удосконалення 
художньо-графічного навчання молоді у системі неперервної мистецької освіти.    
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АНОТАЦІЇ 

Твердохлібова Я. М. Методика художньо-графічної підготовки 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. − На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 − теорія та методика навчання (образотворче мистецтво). 
– Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2018.  

Дисертація присвячена проблемі розробки й впровадження сучасної 
методики художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя образотворчого 
мистецтва у навчально-виховний процес вищого педагогічного навчального 
закладу.  
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Проаналізовано проблему художньої  підготовки вчителя у теорії та 
практиці роботи вищих педагогічних навчальних закладів; розглянуто зміст 
художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя; розкрито сутність та 
специфіку навчання основ мистецтва графіки в курсі  «Теорія і практика 
графіки»; обґрунтовано змістове наповнення складових навчально-пізнавальної 
та художньо-творчої діяльності студентів. Виявлено, що для ефективного 
професійного становлення майбутніх учителів образотворчого мистецтва 
вагомою педагогічною умовою є переорієнтація організаційно-методичних 
засад художньо-графічної підготовки на основі теорії управління 
педагогічними процесами. Водночас з’ясовано, що методика художньо-
графічної підготовки студентів на заняттях з академічної дисципліни «Теорія і 
практика графіки» потребує наукового перегляду.    

Теоретично обґрунтовано та розроблено організаційно-методичну модель  
художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя образотворчого 
мистецтва. В її основу покладено комплекс методичного забезпечення 
освітнього вектора «навчання – пізнання – учіння – творчість» для студентів 
вищих педагогічних навчальних закладів;  визначено компоненти, показники, 
критерії, виявлено рівні художньо-графічної підготовки студентів; 
удосконалено зміст, форми та методи викладання дисципліни «Теорія і 
практика графіки», а також структуру управління педагогічним процесом 
художньо-графічної підготовки студентів; створено інноваційну методику 
художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва 
відповідно до вимог Болонської угоди.  

Проведений кількісний статистичний аналіз результатів формувального 
експерименту  виявив позитивну динаміку в якісних рівнях художньо-графічної 
підготовленості студентів за гностичним, праксиологічним та оцінно-
регулятивним критеріями. Отримані результати свідчать, що упровадження 
означеної моделі до структури й змісту професійної навчання студентів 
основам мистецтва графіки сприяло осучасненню методики та підвищенню 
рівня художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя образотворчого 
мистецтва. 

 Ключові слова: методика, художньо-графічна підготовка, художньо-
графічна діяльність, навчально-пізнавальна діяльність, художньо-творча 
діяльність, методична настанова, організаційно-методична модель, освітній 
вектор «навчання – пізнання – учіння – творчість».  

 
Твердохлебова Я. М. Методика художественно-графической 

подготовки будущего учителя изобразительного искусства. - На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения 
(изобразительное искусство). – Национальный педагогический университет 
имени М.П.Драгоманова, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена проблеме разработки и внедрения в учебно-
воспитательный процесс высшего педагогического учебного заведения 
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современной методики художественно-графической подготовки будущего 
учителя изобразительного искусства. 

Проанализирована проблема художественной подготовки учителя в 
теории и практике работы ВПУЗ, содержание художественно-графической 
подготовки будущего учителя, раскрыта сущность и специфика обучения 
основам искусства графики в курсе преподавания дисциплины «Теория и 
практика графики», обоснованно содержательную структуру составляющих 
учебно-познавательной и художественно-творческой деятельности студентов. 
Выявлено, что для эффективного профессионального становления будущих 
учителей изобразительного искусства весомым педагогическим условием 
является переориентация организационно-методических основ художественно-
графической подготовки будущих учителей изобразительного искусства на 
основе теории управления педагогическими процессами. В то же время, 
установлено, что методика художественно-графической подготовки студентов 
на занятиях по академической дисциплине «Теория и практика графики» 
требует научного пересмотра. 

Теоретически обоснована и разработана организационно-методическуя 
модель художественно-графической подготовки будущего учителя 
изобразительного искусства, в основу которой положен комплекс 
методического обеспечения образовательного вектора «обучение – познание – 
учения – творчество» студентов высших педагогических учебных заведений; 
определены компоненты, показатели, критерии и выявлены уровни 
художественно-графической подготовки студентов; усовершенствованы 
содержание, формы и методы преподавания дисциплины «Теория и практика 
графики», а также структуру управления педагогическим процессом 
художественно-графической подготовки студентов; создано инновационную 
методику художественно-графической подготовки будущих учителей 
изобразительного искусства в соответствии с требованиями Болонского 
соглашения. 

Проведенный количественный статистический анализ результатов 
формирующего эксперимента показал положительную динамику в 
качественных уровнях художественно-графической подготовленности 
студентов по гностическому, праксиологическому и оценочно-регулятивному 
критериям. Полученные результаты свидетельствуют о том, что внедрение 
указанной модели в структуру и содержания профессиональной обучения 
студентов основам искусства графики способствовало осовремениванию 
методики художественно-графической подготовки будущего учителя 
изобразительного искусства. 

 Ключевые слова: методика, художественно-графическая подготовка, 
художественно-графическая деятельность, учебно-познавательная 
деятельность, художественно-творческая деятельность, методическая 
установка, организационно-методическая модель, образовательный вектор 
«обучение - познание - учения - творчество». 
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The dissertation is devoted to the problem of developing and implementing a 
modern method of artistic and graphic training of the future teacher of fine arts in the 
educational process of a higher educational institution. 

The author analyzes the problem of artistic teacher training in the theory and 
practice of higher pedagogical educational institutions; the content of artistic and 
graphic training of the future teacher is considered; the essence and specificity of the 
study of the basics of graphic arts in the course "Theory and practice of graphics"; the 
content of the educational-cognitive and artistic and creative activities of students is 
substantiated. It was found out that for the effective professional formation of future 
teachers of fine arts, a significant pedagogical condition is the reorientation of 
organizational and methodical principles of artistic and graphic training based on the 
theory of teaching pedagogical processes. At the same time, it became clear that the 
method of artistic and graphic training of students in classes on academic discipline 
"Theory and Practice of Graphics" requires a scientific review. 

The organizational and methodical model of artistic and graphic training of the 
future teacher of fine arts is theoretically substantiated and developed. It is based on 
the complex of methodological provision of the educational vector "learning - 
knowledge - learning - creativity" for students of higher pedagogical educational 
institutions; defined components, indicators, criteria, levels of artistic and graphic 
training of students; The content, forms and methods of teaching the discipline 
"Theory and practice of graphics", as well as the structure of the pedagogical process 
of students' graphic arts training, have been improved; an innovative method of 
artistic and graphic training of future teachers of fine arts was created in accordance 
with the requirements of the Bologna Agreement. 

The quantitative statistical analysis of the results of the molding experiment 
revealed positive dynamics in the qualitative levels of graphic and artistic readiness 
of students by gnostic, praxiological and evaluation and regulatory criteria. The 
obtained results indicate that the introduction of this model into the structure and 
content of the students' professional training on the basis of graphic arts helped to 
modernize the methodology and increase the level of artistic and graphic training of 
the future teacher of fine arts. 

Key words: method, artistic and graphic training, artistic and graphic activity, 
educational and cognitive activity, artistic and creative activity, methodical 
guidance, organizational and methodical model, educational vector "learning - 
cognition - learning - creativity". 

 


