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П
остановка  проблеми.  Соціально
економічні  зміни на  сучасному етапі
розвитку  України  закономірно

потребують  удосконалення  всіх  галузей

господарства  й  освіти  зокрема.  Прагнення  до
інтеграції  у  світову  спільноту  ставить  перед
педагогікою завдання створення нових концепцій,
які  враховували  б  соціальні  реалії  сучасності.

УДК 378.126:688.782

Юлія Колісник-Гуменюк, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри освіти дорослих
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНІХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У постановочній статті подається всебічна характеристика проблеми теоретичних та методичних засад

професійнопедагогічної підготовки викладачів професійнохудожніх дисциплін  у  вищих навчальних  закладах. У
статті обґрунтовано теоретичні та методичні засади професійнопедагогічної підготовки викладачів професійно
художніх дисциплін  у  вищих навчальних закладах; проведено аналіз педагогічних досліджень щодо чинників,  які
гальмують розвиток української вищої освіти; доведена актуальність дослідницької роботи; відповідно до об’єкта,
предмета, мети і гіпотези дослідження визначені основні завдання; розкрито концепцію дослідження.

Ключові  слова:  освіта,  професійнопедагогічна  підготовка,  викладачі,  вищі  навчальні  заклади,
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Освіта сьогодення покликана забезпечити молоді
необхідні  знання,  уміння,  навички  та
компетентності для особистісного розвитку; участі
в  процесах розбудови  суспільства,  адаптації  до
сучасного  ринку  праці,  використання  свого
потенціалу впродовж життя.

Сучасна система професійної освіти переживає
кризу,  суть  якої  полягає  у  спрямованості
традиційної моделі навчання в минуле, коли сенс
освіти вбачається в засвоєнні вже накопиченого
знання,  відсутності  прогностичності,
випереджальної  орієнтації.  У  непростих
соціальноекономічних  умовах  українське
суспільство  вимагає  від  молодих  фахівців
сукупності  стійких  ключових  і  професійних
компетентностей. Завдання навчальних закладів
полягає в тому, щоб майбутні фахівці оволоділи
значним обсягом  знань  і  вмінь, необхідних для
роботи за обраним фахом, та усвідомили шляхи
подальшого  розвитку  своєї  професійної
діяльності, вміли активно й ефективно впливати
на  цей  процес.  Створення відповідної  системи
професійної  підготовки,  враховуючи  нову
парадигму  освіти,  потребує  оновлення
традиційних,  моделювання  і  впровадження
інноваційних технологій навчання.

Особливої  уваги  підготовка  майбутніх
педагогів,  адже  вони  є  центральною  ланкою
суспільних  перетворень;  від  їхнього  образу,
соціальної позиції, ціннісноцільових  установок
залежать  результати  професійної  готовності
кожної людини. Як наголошує Президент НАПН
України  В. Кремень,  педагог  має  бути
підготовленим  до  виховання  самодостатньої
людини, конкурентоздатної  в  національному  та
глобальному  просторі  [4].  З  огляду на  це  вища
педагогічна  освіта  спрямована на  забезпечення
педагогічних  працівників  належним  рівнем
професійної  майстерності,  формування  в  них
відповідних якостей з конкретної спеціалізації з
одночасним  розвитком  загальної  культури
особистості.

Професійне  навчання є  періодом  навчально
професійної  адаптації,  початкової особистісної
професійної ідентифікації, засвоєння знань, умінь
і  навичок  для  майбутньої  педагогічної
професійної  діяльності.  Воно  покликане
забезпечити  особистості  здобуття  освітньо
професійної кваліфікації та формування ключових
компетенцій, виховання психологічної готовності
до  майбутньої  професії.  Об’єктивний  рівень
професійної  підготовки  фахівця  визначається
сформованістю його професійних і особистісних
якостей.  Очевидним  є  факт,  що  не  лише  сума
знань,  умінь  і  навичок,  а  синтез компетенцій,

практичного  досвіду та  професійних якостей є
показником ґрунтовно і різнобічно підготовленого
спеціаліста.

Знання, які отримують студенти у педагогічних
вищих  навчальних  закладах,  несуть  певну
смислову  функцію,  що  зумовлює  виникнення
пізнавальної і професійно спрямованої мотивації.
Поступовий  перехід  у  межах  професійної
підготовки  від  навчальної  діяльності  до
професійної забезпечує поетапну трансформацію
мотивів з навчальних у професійні. Ефективним
процес професійної підготовки вважається лише
за умов взаємозв’язку професійного навчання із
професіоналізацією  майбутнього  фахівця  [3].
Формування  особистості  професіонала
забезпечується  синтезом  її  можливостей,
здібностей,  активності  та вимогами діяльності.
Загальний і професійний розвиток особистості є
невід’ємною складовою її професіоналізації, яка
передбачає  формування  специфічних  видів
трудової активності людини.

Удосконалення  професійної  підготовки
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін
пов’язане,  зокрема,  з  проблемою формування й
розвитку  в них  сучасного  наукового  мислення,
професіоналізму та випереджальної підготовленості
до майбутньої діяльності. Цей процес має творитися
шляхом  виховання  рефлексивномисленнєвої
культури  як  форми  організації  свідомості
професіонала. Професіоналізація передбачає не
лише  включення  особистості  в  професійну
діяльність, наявність вимог до професійної освіти
та рівня кваліфікації, існування суспільної потреби
у професійному вдосконаленні,  а  й формування
належного  рівня  професійної  культури.
Професійна  культура  є  однією  зі  складових
професійної підготовки та культури особистості
як  члена  суспільства. Вона  передбачає  творче
оволодіння  та  розвиток  особистісних  знань,
здійснення праці, володіння певною стратегією у
виконанні  завдань,  розвиненість  професійної
інтуїції,  формується  у  людей,  професійно
зайнятих певною сферою діяльності, які пройшли
спеціальну  підготовку.  Професійна  культура,
безперечно,  пов’язана  із  загальною  культурою,
але має і свої певні риси. Якщо загальна культура
особистості  відображає  широту  опанування
ціннісного змісту духовної і матеріальної культури,
міру  залучення  особистості  до  створення
цінностей,  готовність  і  здібність  до  їх
продукування,  то  професійна  культура  по  суті
відображає  прояв  загальної  культури  в
специфічних умовах професійної діяльності.

Педагогічна наука нині вимагає переосмислення
концептуальних засад підготовки викладачів різних
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профілів.  Зокрема,  забезпечення  навчальних
закладів  різного рівня  висококваліфікованими,
інтелектуально  й  духовно  розвинутими
викладачами професійнохудожніх дисциплін  із
сформованими  моральними  й  естетичними
якостями  і  творчим  потенціалом  потребує
підвищення якості їхньої професійної підготовки
в системі вищої школи. Професійнопедагогічна
підготовка  майбутніх  викладачів  професійно
художніх дисциплін нині передбачає: формування
духовного світу  студентів; урахування основних
засад  становлення  та  професійного  розвитку
їхнього  світогляду,  гуманістичних  переконань;
постійне  збагачення  професійних  знань;
вироблення  свідомого  ставлення  до  навчання,
самоосвіти; виховання психологічної стійкості та
позитивних  емоцій від  мистецькопедагогічної
діяльності; розвитку  гідності  та  громадянської
позиції; гуманістичне спрямування змісту, методів
і форм навчання тощо. Усе це вимагає перегляду
усталених підходів до підготовки викладачів цієї
спеціалізації як фахівців художнього профілю та
педагогічних працівників.

Проведений  нами  аналіз  педагогічних
досліджень і освітньої практики свідчить, що на
заваді  розв’язання цієї проблеми постали  певні
суперечності  між:  постійно  зростаючими
суспільними вимогами до вирішення викладачами
професійнохудожніх соціальновиховних завдань
у  руслі  сучасної  парадигми освіти та реальним
рівнем  їхньої  готовності  до  професійно
педагогічної  діяльності;  потребою навчальних
закладів  у  творчих  викладачах  професійно
художнього  профілю,  здатних  ефективно  діяти
відповідно  до  сучасних  освітніх  завдань,  і
недостатньою  розробленістю  теоретико
методологічного  супроводу  та  науково
педагогічних  підходів  щодо  їхньої  підготовки;
об’єктивними вимогами до особистості викладача
професійнохудожніх  дисциплін  і  відсутністю
цілісної теорії, що розкриває сутнісні ознаки його
особистіснопрофесійного  розвитку  у  вимірах
педагогічної  компетентності;  традиційним
навчальнометодичним інструментарієм розвитку
особистості майбутнього фахівця та необхідністю
його  модернізації  з  урахуванням  дидактичних
можливостей сучасних інноваційних педагогічних
технологій.

Подолання  цих  суперечностей  можливе  за
умов удосконалення педагогічної освіти майбутніх
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін.
Оперативність  і  гнучкість  системи  їхньої
професійної підготовки значною мірою залежить
від ефективності  навчальновиховного  процесу
ВНЗ. У зв’язку з цим одним із завдань педагогічної

науки і практики в Україні є проведення освітньо
інтелектуальної, освітньовиховної модернізації
підготовки  майбутніх  викладачів.  Розв’язання
поставлених  суперечностей  вимагає перегляду
організаційнопедагогічних  засад  і  методики
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін, реалізацію завдань формування в них
гуманності, моральних переконань, професійних
цінностей, набуття певного практичного досвіду,
необхідного для реалізації гуманістичних знань у
практичній діяльності.

Аналіз останніх  досліджень  і публікацій.
Проблеми  педагогічної  освіти  перебувають  у
центрі уваги українських і зарубіжних науковців.
Важливими для нашого дослідження є ґрунтовні
праці,  присвячені  проблемам  професійної
підготовки  педагогів  (О. Абдуліна,  А. Алексюк,
М. Данилов, І. Зязюн [2], А. Ковальов, Н. Кузьміна,
О. Пєхота, В. Семиченко, В. Сластьонін та  ін.);
професійнотеоретичної і професійнопрактичної
підготовки кваліфікованих фахівців  художнього
профілю  (А. Леонтьев,  О. Музика  та  ін.),
художньопедагогічної  підготовки  викладачів
мистецьких  дисциплін  (Л. Бабенко,  Л. Бичкова,
І. Глинської,  Т.Завадської,  М. Кириченко,
С. Кондахчан,  М. Пічкур,  О. Рудницької,
О. Ростовського,  С. Соломахи,  О. Шевнюк,
Б. Юсова  та  ін.),  професійнопедагогічним
аспектам  художньої  освіти  (В. Бутенко,
В. Тименко та ін.); феномен професійної культури
(О. Аніщенко, І. Зарецька, Н. Крилов, Н. Лукашевич,
О. Пономарьов, А. Харченко та ін.).

Різні аспекти підготовки майбутнього вчителя
в  умовах  ступеневої  освіти  розкриваються  в
дослідженнях В. Арнаутова, І. Беха, С. Власенка,
П. Гусака,  А. Глузмана,  А. Кузьмінського,
С. Малих,  В. Рубцова;  питання  мотивації
педагогічної діяльності розглядали Н. Ковалевська,
М. Матюхіна, Б. Райський, В. Селиванов  та  ін.),
філософські,  соціологічні,  психологічні,
педагогічні  аспекти  підготовки  спеціалістів
(В. Белозерцев,  І. Богданова,  В. Зінченко,
Н. Кічук, А. Овчиннікова, Г. Петрова, О. Савченко
та  ін.); практичний  аспект  підготовки  вчителя
(В. Воробей, Б. Красовський, Г. Шевченко та ін.);
процес формування творчої особистості вчителя
в  рамках  загальнопедагогічної  підготовки
(О. Берак,  О. Біла,  Д. Іванова,  Е. Карпова,
Н. Кічук,  З. Левчук, Н. Мартинович,  О. Сорока
та  ін.),  встановлення  взаємозв’язків  між
педагогічною  та  художньою  підготовкою
(М. Данашев,  Л.  Івахнова,  М. Лещенко,
Л. Попелюхіна, І. Хмель, О. Щолокова та ін.).

Підготовка  майбутнього  вчителя  в  системі
вищої освіти розглядалась у працях: А. Алексюка,
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Н. Бібік, Н. Дем’яненко, М. Євтуха, В. Майбороди,
Н. Побірченко, С. Сірополко, Т. Стоян, О. Сухомлинської,
О. Мартиненко, О. Микитюка, С. Черкасової  та  ін.
Концептуальні  засади  фахової  підготовки
майбутнього  учителя  до  творчої  діяльності
розкрито  в  дослідженнях:  В. Загвязинського,
М. Нікандрова,  М. Кухарєва,  Л. Мільто,  Кекух,
І. Федотенко; теорії професійної освіти (В. Биков,
С. Гончаренко, Р. Гуревич, А. Литвин, О. Новіков,
О. Щербак),  психологічні  особливості
формування професійних умінь і навичок (І. Бех,
Г. Костюк,  А. Маслоу,  Т. Мельничук),
професійнотеоретичної і професійнопрактичної
підготовки  фахівців  художнього  профілю
(О. Отич,  А. Леонтьев,  О. Музика),  феномен
професійної культури (О. Аніщенко,  І. Зарецька,
Н. Крилов,  Н. Лукашевич,  О. Пономарьов,
А. Харченко [5]), визначення загальнопедагогічної
мети  художньої  підготовки  у  дослідженнях
В. Бутенка,  В. Тименка;  психологопедагогічні
засади професійного розвитку учителів та інших
фахівців у галузі мистецької освіти  (О. Акімова,
М. Козяр,  І. Підласий,  В. Рибалка);  філософії,
професійної  педагогіки,  психології  та
мистецтвознавства  (Є. Антонович, Л. Бабенко,
О. Ковальов,  В. Ковальчук,  Т. Колесниченко,
О. Михайлюк,  І. Мужикова,  Л. Покровщук,
О. Попик, Т. Шашкевич, О. Слободян, Г. Сотська,
М. Стась, І. Туманов, Л. Фесенко, Р. Шмагало та
інші);  використання  у  навчальновиховному
процесі  культуротворчого  середовища
(Е. Колпакова,  А. Павловський,  Л. Печко,
Г. Тараскіна та ін.).

Водночас  мало  дослідженими  є  важливі
проблеми  теоретикометодологічних  засад
професійнопедагогічної  підготовки  викладачів
професійнохудожніх  дисциплін,  зокрема
дидактичних  особливостей  методичного  й
організаційного  забезпечення  системи  їхнього
професійного  навчання  з урахуванням вимог до
професійнопедагогічної  підготовленості  та
культуротворчої  компетентності.

Теоретичні розробки та концептуальні підходи
до  процесу  навчання  педагогів  мистецьких
спеціальностей  мають  значні  розбіжності.
Педагогічна наука  ще не виробила  досконалих
механізмів,  що  дозволяли  б  конструктивно
визначати  рівень  підготовленості  викладачів
професійнохудожніх дисциплін, фіксувати якість
формування  їхньої  культуротворчої
компетентності, приймати коректні рішення щодо
напрямів модернізації професійнопедагогічної
освіти  в  світлі  сучасної  парадигми  освіти.
Утверджені нині підходи не завжди дають змогу
педагогічним працівникам ефективно поєднувати

інновації  з  вирішенням  поточних  завдань
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін. Можна констатувати про відсутність
науково  обґрунтованої  стратегії  удосконалення
педагогічної  системи  підготовки  викладачів
професійнохудожніх дисциплін у ВНЗ України.

Таким  чином  актуальність  дослідницької
роботи  зумовлена:  необхідністю  теоретико
методологічного  обґрунтування  оновлення
системи  підготовки  викладачів  професійно
художніх дисциплін  і розгляду цієї  проблеми в
загальнодидактичному  контексті;  завданнями
створення та використання методики підготовки
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін  та
науковометодичного  забезпечення,  яке  за
структурою,  змістом,  методикою  викладання
відповідає  чинним  навчальним  програмам,
передбачає  практичну  реалізацію  основних
принципів  навчання,  сприяє  інтенсифікації
підготовки  майбутніх  викладачів;  вимогами
впровадження  в  освітній  процес  професійної
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін  інтенсивних  дидактичних  систем,
індивідуальних навчальних матеріалів у поєднанні
з сучасними  підходами, що дозволить  впливати
на  розвиток  інтелектуального  потенціалу
студентів,  формувати  вміння  самостійного
здобуття  знань,  опрацювання  інформації,
виконання художньої навчальної  та професійно
виробничої  діяльності; об’єктивною  потребою
наукової підтримки впровадження  інноваційних
технологій у підготовки викладачів професійно
художніх дисциплін.

Отже,  низка  перелічених  суперечностей  і
недостатня  розробленість  теоретичних  і
практичних  аспектів  підготовки  викладачів
професійнохудожніх дисциплін визначили вибір
теми  нашого  дослідження  “Теоретичні  та
методичні  засади  професійнопедагогічної
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін у вищих навчальних закладах”.

Мета  дослідження  полягає  в  розробці,
теоретичному  обґрунтуванні,  визначенні
методичний засад і експериментальній перевірці
ефективності функціонування системи підготовки
майбутніх  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін у вищих навчальних закладах.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Професійнопедагогічна  підготовка  викладачів
професійнохудожніх  дисциплін  має
здійснюватися  на  основі  творчої  взаємодії
педагога  й  студентів  з  урахуванням  вимог  до
професійної компетентності  та  ґрунтуватися  на
гуманістичних,  культурологічних,  естетичних,
педагогічних  засадах.  Нами  буде  використано
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особистісно  орієнтований підхід  для  розвитку
особистості майбутнього  викладача, що сприяє
його  духовному  та  естетичному  розвитку.
Теоретичне обґрунтування моделі культуротворчої
компетентності викладачів професійнохудожніх
дисциплін  буде  базуватись  на  врахуванні  її
когнітивного, почуттєвоемоційного, діяльнісно
розвивального  і  практичного  компонентів,
кращому  досвіді  навчання  викладачів  цього
профілю в країнах зарубіжжя.

Процес  професійної  підготовки  майбутніх
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін
відображає закономірності здобуття повної вищої
педагогічної  освіти  яка  має  свою  специфіку,
зумовлену компонентами професійної підготовки,
особливостями  змістового наповнення  поняття
“культуротворча  компетентність”,  врахуванням
психофізіологічного  впливу  мистецтва  на
формування  особистості  викладача.  Вважаємо
необхідним взяти до уваги залежність майбутньої
професійної  діяльності  від  індивідуальних
особливостей  студента,  набутого  художньо
естетичного  досвіду,  особистісних  якостей які
проявляються  у  вмінні  студентів  пов’язувати
теоретичні знання з практикою.

Гіпотеза  дослідження  полягає  у  тому,  що
підвищення  рівня  професійнопедагогічної
підготовленості та культуротворчої компетентності
майбутніх  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін  можливе  на  основі  розроблених
теоретичних засад і методичних аспектів системи
їхньої  професійної  підготовки,  а  саме:
методологічних основ модернізації  професійно
педагогічної  освіти,  моделі  формування
культуротворчої  компетентності,  педагогічних
умов  удосконалення  професійної  підготовки,
концепції  формування  культуротворчої
компетентності,  методичних  особливостей
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін. Це потребує  формування у студентів
ВНЗ  сукупності професійних компетентностей;
забезпечення  відповідності  особистісних,
професійних  і  соціально  значущих  якостей
студентів  до  вимог  професійнопедагогічної
діяльності;  розвитку  у  студентів  компонентів
професійного  мислення  (мотиваційного,
аксіологічного,  когнітивного,  операційно
діяльнісного,  особистіснорефлексивного,
креативного).

Загальну  гіпотезу  конкретизовано  в  низці
часткових  гіпотез,  котрі  передбачають,  що
професійнопедагогічна  підготовка  викладачів
професійнохудожніх  дисциплін  набуде більшої
ефективності  за  умов: розвитку  в  особистості
мотивації до вдосконалення власної професійної

культури,  постійної  самостійної  роботи,
самоосвіти  та  самовдосконалення;  наукового
обґрунтування змісту, форм  і методів підготовки
майбутніх  фахівців  до  навчання  шляхом
впровадження авторської методики; усвідомлення
педагогами переваг  інтерактивного навчання та
формування в  них  позитивної  мотивації  щодо
використання  новітніх  технологій  у  процесі
викладання  професійнохудожніх  дисциплін;
реалізації  сучасних  педагогічних технологій  у
професійнопедагогічній підготовці фахівців.

Об’єкт дослідження – підготовка викладачів
професійнохудожніх  дисциплін  у  вищих
навчальних закладах.

Предмет  дослідження  –  теоретичні  та
методичні засади системи підготовки майбутніх
викладачів  професійнохудожніх дисциплін  до
професійнопедагогічної діяльності.

Відповідно  до  об’єкта,  предмета,  мети  і
гіпотези дослідження визначені такі завдання:

1. Проаналізувати концептуальнометодологічну
основу  дослідження  проблеми  підготовки
викладачів професійнохудожніх дисциплін.

2. Визначити  особливості  та  завдання
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін у вищих навчальних закладах.

3. Розробити  критеріальнодіагностичний
апарат і виявити сучасний рівня підготовленості
викладачів професійнохудожніх дисциплін у ВНЗ.

4. Визначити, схарактеризувати та дослідити
сутність,  структура  та  рівні  професійно
педагогічної підготовки викладачів професійно
художніх дисциплін.

5. Побудувати й експериментально перевірити
модель формування культуротворчої компетентності
викладачів професійнохудожніх дисциплін.

6. Виокремити  й  обґрунтувати  психолого
педагогічні  умови  вдосконалення  професійно
педагогічної підготовки викладачів професійно
художніх дисциплін в освітньому процесі ВНЗ.

7. Підготувати  концепцію  формування
культуротворчої  компетентності  викладачів
професійнохудожніх дисциплін.

8. Розробити  організаційнометодичне
забезпечення  системи  професійної  підготовки
майбутніх  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін і перевірити його ефективність у ВНЗ.

Основна  ідея  дослідження  ґрунтується  на
положенні про те, що в умовах інноваційних змін
у соціальноекономічному, науковотехнічному та
культурному житті викладач професійнохудожніх
дисциплін  має  формувати  цілісну,  гармонійну
особистість,  здатну  орієнтуватися  у  художньо
творчих  аспектах  життєдіяльності  людини  та
гармонізувати з навколишнім середовищем.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНІХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ



24

Успішне  вирішення  досліджуваної  проблеми
можливе  за  умови  цілеспрямованого
впровадження  у  практику  сучасних  вищих
педагогічних навчальних закладів інтерактивного
навчання  як  важливого  чинника  підготовки
викладача  професійнохудожніх  дисциплін;
розробки  інноваційної методики  для підготовки
майбутніх  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін;  забезпечити належну гуманістичну,
загальнопрофесійну та професійно  орієнтовану
підготовку  фахівців  відповідно  до  стандартів
професійної освіти.

Концепція  дослідження  ґрунтується  на
основних  наукових  положеннях  педагогіки  і
психології,  закономірностях  і  принципах
освітнього  процесу  в  художній  галузі,  які  на
методологічному, теоретичному та методичному
рівнях  визначають  концептуальні  засади
удосконалення педагогічної системи професійної
підготовки  майбутніх  викладачів  професійно
художніх дисциплін у вищих навчальних закладах,
розвитку  їхньої  мотивації,  професійно
педагогічної підготовленості та культуротворчої
компетентності.

Методологічний  концепт  визначає  наукове
підґрунтя  (філософський,  загальнонауковий  і
міждисциплінарний рівень) проблеми підготовки
викладачів професійнохудожніх  дисциплін,  що
досліджується з позицій системного, особистісно
діяльнісного, культурологічного,  аксіологічного,
технологічного, особистіснотворчого, етнопедагогічного,
інтегративного, компетентнісного,  інноваційного,
акмеологічного,  рефлексивного  підходів;
передбачає  розгляд  освітнього  процесу  як
складного  багатоаспектного  феномену,  що
зумовлює  необхідність  інтегрованого
обґрунтування  методологічної  основи
дослідження,  побудови  моделі  професійної
підготовки  майбутніх  викладачів  професійно
художніх  дисциплін  та  розроблення
технологічного  забезпечення  реалізації
нововведень  у  вищих  педагогічних навчальних
закладах.

Теоретичний  концепт відображає  цілісність
аналізу та дослідження сукупності  компонентів
професійної підготовки викладачів професійно
художніх  дисциплін  у  ВНЗ,  що  внутрішньо
взаємопов’язані  між  собою  і  є  основою  для
формулювання  вихідних  теоретичних  аспектів
системи  професійної  підготовки  майбутніх
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін  як
відкритої  педагогічної  системи,  що  містить
концептуальноцільовий;  проектувально
змістовий,  організаційнотехнологічний,
аналітичнодіагностичний  та  контрольно

коригувальний  структурні  елементи  (блоки).
Удосконалення системи  професійної  підготовки
майбутніх  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін  відповідно  до  сучасних  реалій,
суспільних  потреб  щодо  сталого  розвитку,
національної політики і викликів художньої галузі
визначається  сформованістю  інноваційних
стратегій,  широтою  та  інтенсивністю суб’єкт
суб’єктної взаємодії в інноваційному освітньому
середовищі  й  рівнем  творчого  потенціалу
науковопедагогічних працівників.

Методичний  концепт  передбачає  науково
прогностичне  обґрунтування  й  упровадження
запропонованих  нововведень,  розроблення
методів  і  технологій  проектування,  реалізації,
експертного  оцінювання,  експериментальної
перевірки, моніторингу та коригування інновацій
в  освітньому  середовищі  вищих  педагогічних
навчальних  закладів  галузі,  здійснення  яких
потребує  належного  рівня  підготовленості
науковопедагогічних  працівників  ВНЗ,
оновлення та структурування змісту професійної
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін  у  ВНЗ  відповідно  до  сучасних
дидактичних  вимог  і  національної  системи
художньопрофесійної  освіти,  модернізації
програмнометодичного  забезпечення  науково
дослідної  та оптимізації  навчальнометодичної
діяльності, розроблення  критеріїв, показників  і
рівнів  професійного  розвитку  студентів.
Інноваційні  технології  в  навчанні  майбутніх
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін
спрямовані на підвищення ефективності освітньої
системи  та  її  виходу  на  якісно  новий  рівень
функціонування  і  мають  ґрунтуватися  на
розумінні  сутності  художньопедагогічної
підготовки у ВНЗ як системи, процесу, діяльності
та результату – підготовки соціально активних,
компетентних  викладачів,  здатних творчо  діяти
відповідно до змісту і форм роботи в навчальних
закладах різного рівня.

Методологічну  основу  дослідження
становитимуть  концептуальні  положення
філософії,  естетики, культурології  та психології
мистецтва щодо естетичного освоєння дійсності
людиною; системний, особистісно орієнтований
та особистіснодіяльнісний підходи до професійної
підготовки  майбутніх  викладачів  професійно
художніх дисциплін; положення теорії мистецької
освіти  щодо  врахування  феномена  художньої
інтеграції у навчальновиховному процесі; а також
положеннях  сучасних  культурологічної,
гуманістичної та особистісної парадигми освіти
про роль культурологічного підходу у професійній
освіті; цілісного підходу до педагогічних явищ і
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процесів;  концептуальних  положеннях  теорії
виховання тощо.

Нормативна  база  дослідження:   Закони
України “Про освіту” (1996 р.), “Про інноваційну
діяльність” (2012 р.), “Про вищу освіту” (2014 р.),
Національна доктрина розвитку освіти (2002 р.),
Національна стратегія розвитку освіти в Україні
на  2012  –  2021  роки,  Національна  державна
комплексна  програма  естетичного  виховання
(І. Зязюн,  О. Семашко  1994 р.),  Концепція
національного  виховання  (1994 р.),  Концепція
художньоестетичного  виховання  учнів  у
загальноосвітніх  навчальних  закладах  України
(2002 р.), та інші законодавчі акти щодо розвитку
загальної,  професійної  освіти які передбачають
оновлення  та  приведення  її  у відповідність до
сучасних потреб суспільства в Україні.

Теоретичну  основу  дисертаційного
дослідження  становитимуть наукові положення
щодо  теорії  і методики професійної підготовки
(Є. Барбіна,  С. Гончаренко  [1],  М. Лещенко);
специфіки  і  структури  педагогічної діяльності
(Н. Кузьміна,  В. Сластьонін,  В. Семиченко,
О. Щербаков  та  ін.);  художньоестетичного
виховання  студентів  (В. Бутенко  Л. Масол,
Н. Миропольська,  О. Олексюк,  В. Орлов,
О. Рудницька, С. Соломаха, О. Щолокова, та ін.);
розвитку  творчої  особистості  (І. Бех,
Л. Виготський,  О. Кульчицька,  В. Моляко,
В. Рибалка,  Л. Рубінштейн  та  ін.);
закономірностей  і  специфіки  підготовки
майбутніх  вчителів  образотворчого  мистецтва
(Г. Бєда,  М. Кириченко,  С. Коновець,  В. Кузін,
Б. Неменський,  М. Резниченко,  М. Ростовцев,
Е. Шорохов  та  ін.);  професійнопедагогічної
підготовки  викладачів  (В. Бондаря,  В. Кан
Калика,  О. Коберника,  М. Левківського,
О. Мороза,  О. Плахотник,  О. Савченко,
М. Сметанського);  інноваційних  технологій
навчання  (В. Петрук,  О. Пометун,  Л. Штикова,
Н. Шмельова) та ін.

Методи  дослідження.  Під  час  розв’язання
поставлених  завдань,  досягнення  мети
дослідження  та  перевірки  гіпотези
використовуватиметься  комплекс  методів
дослідження:  1)  теоретичні  –  вивчення
навчальнонормативної  документації,  аналіз
філософської,  психологічної,  педагогічної,
мистецтвознавчої,  методичної  літератури  з
проблеми  дослідження;  порівняння,
систематизація, моделювання, аналіз результатів
навчальновиховного  процесу  для  виявлення
підготовки студентів до навчальної та професійної
діяльності;  2)  емпіричні  –  анкетування,
опитування,  спостереження  за  навчальним

процесом,  тестування,  інтерв’ювання  для
визначення  рівня  сформованості  готовності
майбутніх  викладачів  до  навчального  процесу;
вивчення навчальних планів і програм; експертне
оцінювання  і  самооцінювання,  бесіди  з
педагогами й студентами для діагностики  рівня
професійної  підготовленості  майбутніх
викладачів;  констатувальний  і  формувальний
експерименти;  3)  методи  математичної  та
статистичні обробки експериментальних даних:
якісна  та  кількісна  обробка  результатів
дослідження; графічне відображення даних, аналіз
параметрів розподілу, проведення кореляційного
аналізу для забезпечення достовірності дослідно
експериментальної роботи.

Наукова новизна дослідження полягає у тому,
що  вперше  будуть  теоретично  обґрунтовані
принципи  формування  культуротворчої
компетентності викладачів професійнохудожніх
дисциплін;  розроблено й науково обґрунтовано
структурнофункціональну  модель  системи
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін шляхом впровадження до навчально
виховного  процесу  інтерактивних  методів
навчання;  представлено  модель  формування
культуротворчої  компетентності  викладачів
професійнохудожніх  дисциплін;  підготовлено
концепцію  формування  культуротворчої
компетентності викладачів професійнохудожніх
дисциплін;  обґрунтовано  педагогічні  умови
удосконалення підготовки викладачів професійно
художніх  дисциплін;  уточнено  психолого
педагогічну сутність категорій “професіоналізм”,
“професійна майстерність”, сутність і структуру
феномена “підготовка викладачів до професійно
педагогічної діяльності в умовах культуротворчого
середовища”,  поняття  “культуротворча
компетентність”, “культуротворче середовище”;
конкретизовані  критерії,  показники  та  рівні
готовності  студентів  художньопедагогічних
спеціальностей  до  навчання,  сформованості
культуротворчої  компетентності  викладачів
професійнохудожніх  дисциплін;  одержать
подальшого розвитку  сучасні наукові підходи у
професійнопедагогічній  підготовці викладачів
професійнохудожніх дисциплін.

Теоретичне значення дослідження полягатиме
в  тому,  що  буде:  охарактеризовано  теоретичні
засади  й  розроблено  теоретикометодологічні
основи  функціонування  підготовки  викладачів
професійнохудожніх  дисциплін;  з’ясовано
особливості  та  завдання  підготовки викладачів
професійнохудожніх  дисциплін;  уточнено
трактування базових понять підготовки майбутніх
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін;
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розвинуто  специфічні  принципи  підготовки
викладачів  професійнохудожніх  дисциплін;
обґрунтовано  зміст  і  структуру  професійно
педагогічної підготовки викладачів професійно
художніх дисциплін у вищих навчальних закладах;
розглянуто  підготовку  майбутніх  викладачів
професійнохудожніх  дисциплін  застосовуючи
інтерактивні  технології  як  систему  взаємодії
інформаційнозмістового, операційнокомунікативного
та  мотиваційноціннісного  компонентів,
обґрунтовано  її  зміст  і  структуру;  уточнено
методичні підходи до розроблення, впровадження
й  оцінювання  ефективності  професійно
педагогічної підготовки викладачів професійно
художніх дисциплін.

Практичне значення дослідження визначається
тим,  що:  розроблено  й  апробовано  методичні
особливості  підготовки  викладачів професійно
художніх  дисциплін;  запропонована  побудова
навчального  процесу  у  педагогічних  ВНЗ  із
обов’язковим  включенням  інтерактивного
навчання;  створено  й упроваджено  у практику
методику застосування інноваційних педагогічних
технологій  підготовки  викладачів  професійно
художніх  дисциплін  у  ВНЗ;  розроблено  зміст,
форми і методи підготовки майбутніх викладачів
професійнохудожніх дисциплін із застосуванням
інтерактивних  технологій;  підготовлено
дидактичні  матеріали  для  вдосконалення
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін  засобами  інформатизації;  визначено
педагогічні  умови  удосконалення  підготовки
викладачів професійнохудожніх дисциплін.

Практичне значення дослідження полягатиме
в розробці й впровадженні спецкурсів; збагаченні
змісту  навчального  матеріалу  дисциплін
методичного,  спеціального  та  соціально
гуманітарного  циклів;  розробці  методичних
рекомендацій  для педагогів,  студентів художніх
спеціальностей  педагогічних  ВНЗ.  Результати
дослідження  можуть  бути  використані  для
розроблення навчальнометодичного забезпечення
у  вищих  педагогічних  навчальних  закладах,
покладені  в  основу  створення  авторських
програм, навчальних  посібників,  інноваційних
засобів навчання, а також можуть застосовуватися
в системі післядипломної педагогічної освіти та
для вдосконалення нормативної документації.

Особистий  внесок  автора  полягатиме  в

теоретичному  обґрунтуванні  основних  ідей  і
положень  досліджуваної  проблеми,  зокрема
принципів  формування  культуротворчої
компетентності викладачів професійнохудожніх
дисциплін;  педагогічних  умов  удосконалення
підготовки  викладачів  професійнохудожніх
дисциплін; концепції формування культуротворчої
компетентності викладачів професійнохудожніх
дисциплін; а також створенні експериментальних
навчальних  планів  і  програм  для  студентів
художніх  спеціальностей  педагогічних  ВНЗ;
безпосередній участі в організації та проведенні
дослідноекспериментальної роботи.

Висновки з даного дослідження. Вірогідність
результатів  і  висновків  дослідження
визначатиметься методологічною обґрунтованістю
його вихідних засад  і положень;  відповідністю
комплексу методів, адекватних об’єкту, предмету,
меті  і  завданням  дослідження;  позитивними
наслідками  педагогічного  експерименту  та
ґрунтовним аналізом результатів експериментальної
роботи,  застосуванням  методів  математичної
статистики;  позитивними  наслідками
впровадження результатів дослідження в освітню
практику.
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ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
У ЩОМІСЯЧНИЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ “МОЛОДЬ І РИНОК”

1.Приймаються  одноосібні статті (співавтори). Текст обсягом 8 – 12 друкованих сторінок із
двома-трьома ілюстраціями (рисунками, таблицями). У статтях повинно бути чітко і стисло,
без зайвих математичних формул, викладено те нове та оригінальне, що досягнуто авторами в
їх практичній діяльності. Потрібно уникати повторів, зайвих подробиць та загальновідомих
положень, на які можна посилатися, вказуючи відповідний номер у списку літератури, що
додається.

2.Електронний варіант статті виконується в редакторі Microsoft Word, причому файл має
бути збережений в форматі: *.doc. Формат сторінки А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту –
14 кегль. Розмір полів: ліве – 3,0 см; праве – 1,5 см; верхнє – 2,0 см; нижнє –2,0 см; інтервал – 1,5.

ДО РУКОПИСУ ДОДАЮТЬСЯ:
- УДК;
- ключові слова (українською, російською та англійською мовами);
- анотація статті на окремій сторінці у одному примірнику українською, російською та

англійською мовами;
- рисунки, таблиці з підрисунковими підписами;
- список літератури, оформлений у відповідності з діючим ДСТ-ом (за абеткою; у тексті

в дужках позначається позиція та сторінка [3, 47]); кількість літературних джерел
має складати не менше 5 та не більше 15.

- відомості про автора (авторська карточка: прізвище, ім’я та по-батькові, посада, місце
праці, вчений ступінь, наукове звання, адреса (службова, домашня), телефони.

3. До статей додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор працює, і рецензія
доктора чи кандидата наук; для статей докторів та кандидатів наук рецензій не потрібно.

4. Таблиці повинні мати назви та порядковий номер. Одночасне використання таблиць та
графіків для пояснення одних і тих же положень не рекомендується.

5. Cтатті підписуються всіма авторами із зазначенням домашньої адреси, номерів
домашнього та службового телефонів автора, який буде листуватися з редакцією з приводу
цієї статті.

Редколегія відхиляє статті з порушенням цих вимог:

Відповідно до вимог Атестаційної колегії МОН України до фахових видань та
публікацій  необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями, аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячується дана стаття; формування мети статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.

                               Сфера розповсюдження та категорія читачів:

- загальнодержавна, зарубіжна;
- викладачі університетів, ВНЗ всіх рівнів акредитації, студенти, аспіранти, науковці, спеціалісти,
які підвищують свої професійні компетенції в галузі освіти та педагогічних наук.

Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість:

Ознайомлення із питаннями наукових досліджень з загальної педагогіки, історії педагогіки, теорії
та методики навчання, корекційної педагогіки, теорії та методики професійної освіти, соціальної
педагогіки, теорії та методики управління освітою, теорії та методики виховання, дошкільної
педагогіки, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та науці.

Комп’ютерний набір та верстка Іван Василиків член Національної спілки журналістів України
Технічний редактор Михайло Примаченко член Національної спілки журналістів України
 Художнє оформлення Христина Стасик член Національної спілки журналістів України




