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Постановка проблеми. Загальна середня 

освіта є основною ланкою безперервної освіти 

і за тривалістю, і за вагомістю та масштабністю 

завдань, які покликана розв’язати. В Законі 

України «Про освіту» зазначається, що метою 

повної загальної середньої освіти є різнобічний 

розвиток, виховання і соціалізація особистості, 

яка усвідомлює себе громадянином України, 

здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, прагне до самовдоско-

налення і навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

трудової діяльності та громадянської активності. 

Ця мета реалізується і через мистецьку освіту, яка 

перебуває в періоді реформування і оновлення [3]. 

У змісті дисциплін, що реалізують освітню 

галузь «Мистецтво» провідна роль належить 

активній художній діяльності і творчому само-

вираженню учнів у сфері мистецтва, пробуд-

ження в учнів інтересу до мистецтва, залучення 

до художньо-творчої діяльності в музичному, 

образотворчому, хореографічному, театрально-

му видах мистецтва. 

В умовах реалізації Концепції «Нова 

українська школа» постає необхідність переос-

мислити вимоги до майбутніх педагогів-профе-

сіоналів у тому числі і майбутніх вчителів 

образотворчого мистецтва та накопичену 

практику їх підготовки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концептуальні засади зазначеної концепції зна-

йшли законодавче підґрунтя в Законі України 

«Про освіту» [3]. Питаннями обґрунтування 

передбачуваних змін, суті та переваг Нової 

української школи опікується Міністерство осві-

ти і науки України, на веб-сайті якого розміщено 

нормативні документи, методичні матеріали, 

звіти про роботу в зазначеному напрямі [8;9;10]. 

Обговорення концептуальних положень Нової 

української школи здійснюється на веб-сайтах 

районних відділів освіти, на освітніх порталах, де 

вчителі здійснюють обмін думками й досвідом. 

Дискусії із зазначеної проблеми відбуваються на 

науково-практичних конференціях різних рівнів, 

на шпальтах педагогічної періодики тощо [4, с. 5−8.]. 

Проблема особистісних якостей учителя, що 

визначають ефективність його діяльності, 

виступала предметом багатьох теоретичних і 

експериментальних досліджень (О. Дубасенюк, 

М.Єрмоленко, І. Зязюн, Н. Кічук, Н. Кузьміна, 

А.Маркова, Л. Мітіна, В.Киричук, C. 

Кондратьєва, Д. Ніколенк,о В. Семиченко, В. 

Сластьонін,В. Шадриков та ін.). 

Положення теорії освіти вчителів мистецьких 

дисциплін обґрунтовано в працях вітчизняних 

вчених В. Бутенка, С. Коновець, М. Лещенко, 

Н. Миропольської, О. Олексюк, В. Орлова, О. 

Отич, Г. Падалки, В. Радкевич, О. Рудницької, С. 

Соломахи, О. Щолокової та інших. 

Проблеми підготовки вчителя образотворчого 

мистецтва розглянуто в працях Л. Бабенка, В. 

Кардашова, М. Кириченка, С. Коновець, В. Ку-

зіна, Л. Масол, І. Мужикової, Б. Неменського, 

О. Отич, М. Резніченка, М. Ростовцева, О. 

Шевнюк та ін. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, 

зазначена проблема не отримала достатнього 

висвітлення враховуючи вимоги Концепції 

«Нова українська школа».  

Мета статті полягає в узагальненні основ-

них положень Концепції «Нова українська 

школа», базових тверджень мистецької освіти 

учнів в умовах Концепції «Нова українська 

школа» та визначенні вимог до майбутнього 
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вчителя образотворчого мистецтва у вимірах 

Концепції «Нова українська школа». 

Виклад основного матеріалу. Концепція 

«Нова українська школа» – це якісно нова цільова 

програма розвитку загальної середньої освіти, 

що передбачає трансформацію змісту, організа-

ції освітнього процесу, дидактико-методичного 

його забезпечення, підходів до оцінювання освітніх 

результатів у напрямі посилення особистісної 

орієнтації освіти, її розвивального, компетент-

нісного, демократичного характеру [7, с. 118].  

На переконання розробників концепції, нова 

українська школа створюватиме атмосферу, де 

діти навчатимуться критично мислити, не бу-

дуть боятись висловлюватись, де будуть прис-

лухатись до їхніх думок. Вихована в таких умо-

вах особистість неодмінно стане відповідаль-

ним, креативним громадянином України [10]. 

Концепція декларує наступність усіх ланок 

освіти й характеризується подовженням тер-

міну навчання у середній школі, запроваджен-

ням компетентнісно зорієнтованих стандартів, 

наданням можливості за бажанням учня зміню-

вати освітні та професійні напрями підготовки, 

створенням такої моделі загальної середньої 

освіти, яка дозволяє поєднувати здобуття загаль-

ної середньої освіти зі здобуттям професії [5,с. 39].  

Перевагами нової школи має стати забезпе-

чення належного інтелектуального, емоційного, 

фізичного розвитку учнів, виховання їх як націо-

нально свідомої, патріотично налаштованої, вільної, 

демократичної, соціально активної особистості [5,с. 40]. 

Формування нового покоління дітей і підліт-

ків нового тисячоліття неможливе без мистец-

тва, яке стає органічною складовою загальної 

середньої освіти. 

Навчання мистецтву сьогодні ґрунтується на 

засадах особистісно зорієнтованого навчання, 

компетентнісного підходу, що визначені в 

основних нормативних документах освіти – 

державних стандартах, програмах, підручниках.  

Могутній пізнавальний і виховний потен-

ціал мистецтва пов’язаний з естетичною природою, 

завдяки якій осягаються найпотаємніші процеси 

духовного життя людини, її внутрішнього світу. 

Зміст мистецької освітньої галузі може реалі-

зовуватися як через інтегрований курс «Мис-

тецтво», так і через окремі предмети за видами 

мистецтва: образотворче мистецтво і музичне 

мистецтво. Вибір здійснюється з урахуванням 

фахової підготовки кадрового складу педаго-

гічних працівників школи та погоджується пе-

дагогічною радою. Якщо школою для вивчення 

обрано другий варіант, то у робочому навчаль-

ному плані зазначаються окремі навчальні пред-

мети: «Мистецтво: образотворче мистецтво», 

«Мистецтво: музичне мистецтво», – на які 

відводиться по 1 годині на тиждень.  

У 2018–2019 навчальному році мистецька 

освіта реалізується через навчальні предмети 

«Мистецтво» (1 клас), предмети «Музичне 

мистецтво», «Образотворче мистецтво» (в 

початковій школі 2-4 класи та базовій основній 

школі 5-7 класи) та інтегрований навчальний 

курс «Мистецтво» (в основній школі та старшій 

школі 8-9 класи), інтегрований навчальний 

курс за вибором «Мистецтво» (в старшій школі 

10 клас), «Художня культура»(11 клас).  

Для формування в учнів мистецьких компе-

тентностей та реалізації практико-орієнтованого 

компоненту змісту програми предмети худож-

ньо-естетичного циклу: музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво, інтегровані курси 

«Мистецтво» та «Художня культура» мають 

викладати вчителі зі спеціальною мистецько-

педагогічною освітою (вчитель музичного, 

вчитель образотворчого мистецтва, вчитель 

художньої культури) (лист МОН України від 

09.06.2016 № 1/9-298) [2]. 

Необхідною умовою реалізації завдань освіт-

ньої галузі «Мистецька» є дотримання інтегра-

тивного підходу через узгодження програмо-

вого змісту предметів мистецької освітньої 

галузі із змістом інших освітніх галузей [6, с. 4].  

Реалізацію завдань Нової української школи 

на різних рівнях здобуття загальної середньої 

освіти має забезпечувати сучасний учитель. У 

Концепції нової української школи наголошу-

ється, що: «школа українська буде успішна, якщо 

в неї прийде успішний учитель. До дітей має 

прийти людина-лідер, яка може вести за собою, 

яка любить свій предмет, яка його фахово 

викладає».....Нова школа потребує нового 

вчителя, який може стати агентом змін.» [8]. 

Автономія навчального закладу надає 

майбутньому вчителеві академічну свободу у 

виборі методів і технологій навчання, програм, 

підручників і навчальних посібників, побудови 

авторських освітніх програм. Майбутній вчи-

тель з транслятора і джерела знань має стати 

наставником і помічником учня у виборі ним 

власної освітньої траєкторії, допомогти йому 

виявити і розвинути свої таланти і здібності, 

визначитися у майбутньому життєвому шляху. 
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Для цього він повинен не лише володіти сучас-

ними педагогічними технологіями, умінням 

управляти індивідуалізованим освітнім проце-

сом, але й бути обізнаним з різними психоло-

гічними теоріями індивідуальної і групової ро-

боти з учнями, мати відповідні навички впливу 

на дитину. Вчителі мають на належному рівні 

володіти ресурсами ІКТ, створювати онлайн-

продукти, що дозволить їм ураховувати досяг-

нення інформаційного суспільства [5, с. 42].  

Майбутні вчителі повинні вивчати 

особистісно орієнтований та компетентнісний 

підхід, управління освітнім процесом, 

психологію групової динаміки тощо. У зв’язку 

з цим варто говорити про нову роль вчителя – 

не як єдиного наставника та джерело знань, а як 

коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в 

індивідуальній освітній траєкторії дитини. 

При підготовці сучасного вчителя 

обовʼязково потрібно враховувати те, що він 

повинен не просто вчити, а вчити просто; гли-

боко знати теорію і практику компетентніс-

ного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного 

підходів, вміти це перевести в практичну 

площину; розуміти, що сучасною дидактичною 

одиницею є не урок, а тема; розуміти значення 

основної навички ХХІ століття – вміння самос-

тійно вчитися впродовж всього життя; керува-

тися в своїй роботі вимогами Державного стан-

дарту про компетентнісний, особистісно зорієнто-

ваний, діяльнісний підходи на всіх уроках, 

заняттях; поєднувати в собі такі компетенції: 

  Фасилітатора – створювача умов для 

навчання. 

  Супервайзера – організатора, менеджера. 

  Модератора – партнера. 

  Коуча – тренера, режисера. 

 Тьютора – репетитора [1]. 

Отже, враховуючи усе вище сказане ми 

вважаємо, що усі якості, якими має володіти 

сучасний вчитель Нової української школи 

безперечно стосуються і майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва. Тому при професій-

ній підготовці майбутніх вчителів усі засоби 

закладів вищої педагогічної освіти мають бути 

спрямовані на реалізацію завдань, які ставить 

перед ними Концепція «Нова українська школа». 

На нашу думку, одним з ефективних методів 

підготовки майбутніх вчителів образотворчого 

мистецтва враховуючи вимоги концепції «Нова 

українська школа» є встановлення міжпредмет-

них зв’язків між образотворчим, танцювальним 

та музичним мистецтвом, літературою і теат-

ром, естетикою як наукою про прекрасне тощо. 

Ці зв’язки можна реалізувати через створення 

інтегрованих теоретичних і практичних занять у 

позанавчальній діяльності студентів на засадах 

інтеграції різних видів мистецтва, поєднання їх 

на міжпредметній основі з матеріалом навча-

льних дисциплін не мистецьких циклів та ін. 

Найголовнішим очікуваним результатом 

опанування майбутніми вчителями образо-

творчого мистецтва комплексу мистецтв є не 

лише набуття ними певних знань, умінь та 

уявлень, необхідних для успішної майбутньої 

професійної діяльності, але й успішну профе-

сійну самореалізацію.  

Також необхідно в тренінговій формі нав-

чання розвивати у майбутніх вчителів образо-

творчого мистецтва такі якості, як ассертив-

ність (комплексне почуття впевненості у собі, у 

власних силах; позитивне ставлення до власних 

навичок і здібностей; атрактивність (власне 

позитивне ставлення до себе та інших, яке 

розкривається в щирості, відкритості, конгру-

ентності, робить поведінку людини соціально 

адаптованою); толерантність (уміння без розд-

ратування і вираженої ворожості ставитися до 

думок, поглядів, звичок інших людей, бути 

великодушним і терпимим), комунікативні 

якості та ін. Потрібно значну кількість годин 

виділяти на психологічні тренінги для майбут-

ніх вчителів образотворчого мистецтва, щоб 

допомогти сформувати модель поведінки, роз-

винути установки до інноваційності, креатив-

ності, толерантності, бути обізнаним з різними 

психологічними теоріями індивідуальної і 

групової роботи з учнями, мати відповідні 

навички впливу на дитину. 

Висновки. Отже, Концепція «Нова україн-

ська школа» спрямована на модернізацію освіт-

нього процесу у закладах загальної середньої 

освіти. Серед шляхів її реалізації провідним є 

орієнтованість на постулати нової філософії 

освіти, що ґрунтуються на особистісному під-

ході, результативності, стійкій мотивації до 

навчання. Українська школа буде успішна, якщо 

до неї прийде успішний, професійно самореалі-

зований вчитель. Він – успішний вчитель і 

фахівець – вирішить дуже багато питань щодо 

якості викладання, обсягу домашніх завдань, 

комунікації з дітьми та адміністрацією школи. 

До дітей має прийти людина-лідер, яка може 

вести за собою, яка любить свій предмет, яка 
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його фахово викладає. Викладений матеріал 

переконливо доводить те, що проблема профе-

сійної підготовки та професійної самореалізації 

майбутнього вчителя, зокрема майбутнього вчи-

теля образотворчого мистецтва є потребою сьо-

годення. Молодий спеціаліст сьогодні – це твор-

ча особистість, творчий потенціал якої впливає 

на кожного реципієнта, допомагаючи йому 

сприймати оточуючий світ у повній красі та 

єдності з природою.  

Перспективою подальших досліджень є 

розробка методики підготовки майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва до 

професійної самореалізації враховуючи вимоги 

Концепції «Нова українська школа».
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Прус А.А. 

БУДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ИЗМЕРЕНИИ КОНЦЕПЦИИ НОВОЙ 

УКРАИНСКОЙ ШКОЛЫ 

В статье обобщены основные положения Концепции «Новая украинская школа». Проанализированы базовые 

утверждения относительно художественного образования учащихся в условиях Концепции «Новая украинская 

школа» и определены требования к будущему учителя изобразительного искусства в измерениях Концепции «Новая 

украинская школа». 

Ключевые слова: Концепция «Новая украинская школа», художественное образование, будущий учитель 

изобразительного искусства, интеграция, личные качества, профессиональные качества. 

 

Prus A.   

THE FUTURE TEACHER OF FINE ARTS IN THE MEASURES OF THE CONCEPT OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL 

The article summarizes the main provisions of the Concept «New Ukrainian School». The basic statements about students' 

artistic education under the Concept "New Ukrainian School" are analyzed and the requirements for the future teacher of fine 

arts in the dimensions of the Concept "New Ukrainian School" are defined. 

Key words: Concept «New Ukrainian School», artistic education, future teacher of fine arts, integration, personal qualities, 

professional qualities. 


