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П остановка проблеми. Підготовка 
вчителів на якісно новому рівні є одним із 
важливих державних пріоритетів, оскіль
ки модернізація системи освіти в країні 
ставить перед вищою школою завдання 
значного покращання професійної підго
товки й виховання майбутніх фахівців- 
педагогів.

Високого рівня професіоналізму 
вчителя вимагає сьогодні від Держави та 
педагогічних навчальних закладів про
фільна школа. Такий учитель зможе за
безпечувати варіативність та особистісну 
орієнтацію навчально-виховного процесу, 
учитель, який здатний генерувати іннова
ційні ідеї, виявляє професійний інтерес до 
розробки й реалізації нових методик та на
вчальних програм, володіє високим інте

лектуальним потенціалом, нау
ковою компетентністю, різни
ми методами активізації пізна
вальної діяльності учнів на 
уроці; має ґрунтовну методич
ну підготовку; проводить ра
зом із учнем пошуково-дослід
ницьку роботу, зміцнює й 
розвиває емоційно-мотивацій
ну сферу підлітків (Заболот
ний, 2010).

Нова школа має бути шко
лою культури життєвого самови
значення. Школа, яка повинна 
навчати дитину, як скласти свою 
життєву програму, пізнавати се
бе, визначати своє життєве 
кредо, мету життя, має навчати
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самоаналізу, планування, організації діяль
ності для досягнення визначених цілей. 
У новій школі мають бути створені макси
мально сприятливі умови для прояву та 
розвитку творчих здібностей і таланту ди
тини, її повноцінного життя на кожному 
з вікових етапів, для її самовизначення 
(Матізин, 2000).

Сучасна школа потребує творчих, 
креативних фахівців, здатних до естетич
ного виховання особистості, її творчого й 
культурного розвитку; спроможних не 
лише навчити, але й зрозуміти внутрішній, 
духовний світ своїх вихованців. Задоволь
нити цей запит покликаний учитель тру
дового навчання, який зобов’язаний через 
предмети художнього циклу, в умовах 
позаурочної гурткової роботи на якісно 
новому рівні підготувати молоде поко
ління до подальшої трудової діяльності, 
до сприйняття прекрасного, до якнай
швидшої адаптації в житті. Цього можна 
досягти лише за рахунок надання учням 
можливості оволодіти такими основами 
професійних знань і вмінь з використан
ням художньо-творчого підходу. Такий 
підхід, своєю чергою, допоможе їм зорієн
туватися в умовах сьогодення, знайти 
своє місце в житті (Сохань, Єрмакова, 
Нессен, 2003).

Особливої актуальності проблема 
формування художньо-творчої культури 
майбутніх учителів трудового навчання 
набуває в контексті відродження духов
них цінностей та національної культури. 
Тому процес професійної підготовки май
бутнього вчителя трудового навчання ви
магає кардинальних змін у напрямі роз
витку його художньо-творчих здібностей.

Якісному виконанню художньо-пе
дагогічної функції майбутньому вчителю 
трудового навчання сприятиме оволодін
ня ним високим професіоналізмом у ви
мірах художньо-творчої компетентності.

Аналіз актуальних досліджень. На
значенні мистецтва та його особливому 
місці в розвитку художньої творчості, ес
тетичному, моральному та трудовому ви
хованні молоді, формуванні творчої осо
бистості вказують у своїх працях психо
логи й педагоги-дослідники, серед яких
A. Аронов, І. Зязюн, М. Каган, В. Мазепа, 
Л. Масол, Н. Ничкало, Л. Новак, О. Отич,
B. Радкевич, О. Рудницька, О. Тищенко та ін.

Художньо-творчі аспекти розвитку 
школярів вивчали В. Барко, О. Борисова, 
В. Вільчинський, Л. Виготський, І. Гада- 
лова, С. Коновець, О. Костюк, В. Кузін, 
О. Мелік-Пашаєв, О. Рудницька, В. Сухо- 
млинський, В. Томашевський, П. Якобсон. 
На необхідність розвитку творчих здібно
стей, художнього смаку, художньо-гра
фічної підготовки майбутніх учителів тру
дового навчання вказує багато дослідників. 
У цьому напрямі працювали І. Алексєєва, 
М. Волков, В. Кирієнко, М. Киященко, 
О. Ковальов, В. Кузін, О. Мелік-Пашаєв та 
ін. Діяльність педагога досліджували з різ
них поглядів, теоретично обґрунтовували 
різні її аспекти, розкривали шляхи та спо
соби її реалізації. Проаналізувавши знач
ну кількість наукових праць, доходимо 
висновку, що думки провідних науковців 
у своїй більшості збігались в одному та 
підкреслювали вагомість особистості 
вчителя, його професіоналізм та педаго
гічну майстерність у підготовці молодого 
покоління до праці та життя. Проте пи
тання щодо розкриття педагогічних умов 
формування зазначеної компетентності 
на теоретичному й практичному рівнях 
досі не вирішене.

М ета статті — теоретично обґрун
тувати педагогічні умови формування ху
дожньо-творчої компетентності майбут
нього вчителя трудового навчання.

Методологія та методи досліджен
ня. Під час дослідження використано такі
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методи: аналітичний огляд науково-педа
гогічної, психологічної, методичної та 
мистецтвознавчої літератури — для визна
чення теоретичних засад дослідження; 
аналіз навчальних програм, онлайн- 
ресурсів, педагогічних програмних засо
бів тощо; вивчення та узагальнення педа
гогічного досвіду щодо покращання про
цесу формування художньо-творчої ком
петентності майбутнього вчителя трудо
вого навчання, а також організації освіт
нього процесу з використанням відповід
них педагогічних умов у вищій школі.

Виклад основного матеріалу.
На сучасному етапі розвитку укра

їнського суспільства все з більшою 
гостротою постає проблема відродження 
культури та духовності, що базується на 
формуванні потужної системи глибинних 
морально-етичних цінностей. Усі ці 
складні питання підштовхують вітчизня
них науковців до нового осмислення 
таких понять, як культура, духовність, 
цінності. З огляду на це актуалізовано 
потребу в розвитку компетентнісної 
художньо-творчої освіти школярів, зорі
єнтованої на засвоєння особистістю кон
кретних навчальних результатів — знань, 
умінь, навичок, формування ставлень, 
досвіду, рівень засвоєння яких дозволяє їй 
діяти адекватно в певних навчальних і 
життєвих ситуаціях.

Завдання і зміст навчання та вихо
вання всебічно розвиненої особистості 
зумовлюють такі функції вчителя: інфор
мативну (трансляція певної інформації); 
розвивальну (розвиток мислення, уяви, 
мовлення школярів); виховну (формуван
ня переконання, системи ставлень, готов
ності до налагодження стосунків з ото
ченням); орієнтувальну (орієнтація в різ
номанітній інформації, моральних ціннос
тях); мобілізаційну (мобілізація на вико
нання вправ, завдань, справ); стимулю- 
вальну (пошук шляхів переведення дити

ни на позицію суб’ єкта власної життєді
яльності для виникнення в дитини ба
жання навчатися, розвиватися, виховува
тися); конструктивну (конструювання 
уроку, позакласних занять, різнорівневої 
самостійної роботи та спілкування тощо); 
комунікативну (спілкування з учнями, 
їхніми батьками, колегами по роботі); ор
ганізаційну (організація учнів, інших учи
телів, батьків, самого себе на уроках, по
закласних заходах тощо); соціалізувальну 
(підготовка дитини до встановлення вза
ємних стосунків із реальним, завжди іде
ально організованим соціальним середо
вищем); управлінську (керування діяль
ністю учнів, спрямування їх у необхідно
му напрямі, привчання дітей до самовря
дування); діагностичну (володіння інфор
мацією про стан дитини, визначення рів
ня, недоліків і прогалин у знаннях, вихо
ваності, готовності до взаємодії із соціаль
ним оточенням); дослідницьку (досліджен
ня особистості учня, дитячого колективу, 
навченості та вихованості школярів); 
прогностичну (передбачення змін, які 
відбуваються з учнями, дитячим колекти
вом, прогнозування їхньої динаміки на 
основі виявлення й аналізу певних тен
денцій); психотерапевтичну (надання ди
тині вчасної психологічної допомоги, за
побігання виникненню в житті учня кон
фліктів, пом’якшення або компенсація 
негативних впливів, допомога жити у 
злагоді з оточенням та у згоді із самим 
собою); рекреаційну (створення умов для 
ефективного навчання, вчасного віднов
лення фізичних та психічних сил учня); 
здоров’язберігальну (сприяння збережен
ню та зміцненню фізичного, психічного, 
духовного здоров’я учнів); коригувальну 
(внесення змін у діяльність учнів, загалом 
у педагогічний процес та його результати, 
виправлення недоліків); методичну (мо
ніторинг власної праці, аналіз її рівня, 
використаних методик, визначення їхньої
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ефективності, виявлення та усування не
доліків, накреслення перспективних змін, 
розробка нових методичних підходів та 
прийомів власної діяльності й діяльності 
учнів) (Моляко, 1989).

Проте, на наше глибоке переконан
ня, однією із найбільш значущих функцій 
учителя, а особливо в умовах культурно
го відродження, коли загальноосвітня 
школа потребує фахівців, здатних до ес
тетичного виховання особистості, її твор
чого і культурного розвитку, є культуро
логічна (сприяння засвоєнню культурних 
надбань суспільства, загальнолюдських 
ідеалів, системи цінностей, формуванню 
базової культури особистості, розвиток 
творчості).

Для реалізації цього завдання вищі 
педагогічні навчальні заклади повинні 
готувати вчителів дисциплін художньо- 
творчого циклу, здатних компетентно 
здійснювати професійну діяльність. Най
більш повно рівень підготовки майбутніх 
учителів трудового навчання, що спрямо
ваний на формування художньої компе
тентності вихованців, відображає поняття 
«художньо-творча компетентні сть »

Поняття «компетентність» з’явило
ся в психолого-педагогічній літературі 
порівняно недавно і не є на сьогоднішній 
день досить повно дослідженим, воно 
стає все більш важливим і пріоритетним, 
усе частіше можна натрапити на згаду
вання про нього й аналіз його сутності та 
структури. Поняття «компетентність» 
(лат. сотрєіепв — відповідний, здібний) 
означає коло повноважень будь-якої по
садової особи чи органу; володіння знан
нями, досвідом у певній галузі.

Словник української мови подає та
ке визначення: компетентний — це той, 
хто «має достатні знання в якій-небудь 
галузі, з чим-небудь добре обізнаний, 
тямучий, ґрунтується на знанні, кваліфі
кований».

У вітчизняній та зарубіжній педаго
гіці питанню формування професійної 
компетентності вчителя присвячено праці 
В. Адольфа, Т. Браже, С. Будака, М. Ка- 
бардова, О. Шиян, Д. Бритела, Р. Квасни
ці, В. Ландшеєр, П. Мерсера, М. Робінсо- 
на та ін. (Сідун, 2008).

Компетентності, на думку науковців, 
є індикаторами, що дозволяють визначи
ти готовність до конкретної діяльності, 
особистого розвитку та продуктивної 
участі в житті суспільства. Їх набуття дає 
людині можливість орієнтуватися в умо
вах сучасного суспільства, інформацій
ному просторі, подальшому здобутті 
освіти та мінливому ринку праці. Водно
час позиції дослідників щодо окреслення 
поняття «компетентність» неоднозначні: 
одні ототожнюють їх з компетенціями, су
купністю знань, умінь, навичок особистості, 
готовністю до діяльності, інші підтриму
ють думку, що ця категорія є окремим осо- 
бистісним утворенням (Марущак, 2016).

В. Сластьонін визначає професійну 
компетентність як інтегральну характерис
тику ділових і особистісних якостей спе
ціаліста, яка відображає не лише рівень 
знань, умінь, досвіду, достатніх для до
сягнення цілей професійної діяльності, а 
й соціально-моральну позицію особис
тості. У поняття «професійна компетент
ність» науковець включає три аспекти: 
проблемно-практичний, смисловий та 
ціннісний. Різновидами професійної ком
петентності В. Сластьонін уважає такі: 
практичну (спеціальну), соціальну, пси
хологічну, інформаційну, комунікативну, 
екологічну, валеологічну (Акімова, 1973).

О. Семенова, досліджуючи худож
ньо-творчу компетентність майбутнього 
вчителя образотворчого мистецтва, ви
значає її як здатність до неперервного 
збагачення власного візуального досвіду, 
розвиток естетичного смаку й спеціаль
них здібностей, поповнення знань, удо
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сконалення вмінь і навичок з художнього 
формотворення засобами композиції в 
практиці активного продукування оригі
нальних за змістом, технічно майстерних 
та об’єктивно-ціннісних творів. Усе це 
стає міцним підґрунтям для досягнення 
вершин художньо-педагогічного профе
сіоналізму (Семенова, 2017).

Професійна компетентність учителя 
трудового навчання — це єдність його те
оретичної і практичної готовності здійс
нювати педагогічну діяльність, показник 
розвитку та запорука успішного навчання 
учнів на уроках трудового навчання. Го
ловною метою трудового навчання є 
«формування технологічно освіченої осо
бистості, підготовленої до самостійного 
життя в умовах сучасного високотехно- 
логічного, інформаційного суспільства 
для реалізації творчого потенціалу учнів» 
(Головченко 2008). Щоб досягти цієї мети, 
учитель трудового навчання повинен бути 
всебічно розвиненою особистістю, володі
ти сучасними технологіями навчання й ви
ховання, мати нове педагогічне мислення, 
йти в ногу з сучасністю. Тому вчителеві 
потрібно прямувати до певного ідеалу май
стерності, зіставляючи з ним якості своєї 
особистості, і постійно розвиватися. Ефек
тивність такого розвитку напряму залежить 
від його саморозвитку та підготовки в за
кладі вищої освіти як первинної ланки його 
становлення як фахівця, упровадження 
відповідних педагогічних умов.

Науковці спеціально визначають тер
мін «педагогічна умова» як певну обста
вину, яка впливає (прискорює чи гальмує) 
на формування та розвиток педагогічних 
явищ, процесів, систем, якостей особис
тості. На думку О. Братанич, педагогічні 
умови є сукупністю об’єктивних можли
востей змісту, методів, організаційних 
форм і матеріальних можливостей здійс
нення педагогічного процесу, що забез

печує успішне досягнення поставленої 
мети (Братанич, 2001).

Ю. Бабанський під педагогічними 
умовами розуміє «становище, у якому 
компоненти освітнього процесу представ
лені в найкращій взаємодії, що дає викла
дачеві змогу результативно працювати, 
керувати освітнім процесом, а тим, хто 
навчається, — успішно працювати» (Кача
лова, 2006).

А. Литвин у своїх дослідженнях по
дає таке тлумачення педагогічних умов:

• педагогічні умови є складовим 
елементом освітньої системи, цілісного 
педагогічного процесу, який опосеред
ковується активністю всіх його учасників;

• вони відображають сукупність 
можливостей освітнього середовища 
(зміст, методи, прийоми і форми навчання 
та виховання, програмно-методичне забез
печення освітнього процесу) і матеріаль
но-просторового середовища (навчальне 
та технічне обладнання тощо), що впли
вають на діяльність освітньої системи;

• у структурі педагогічної умови 
присутні і внутрішні елементи, які впли
вають на розвиток особистісної сфери 
суб’єктів освітнього процесу, і зовнішні 
обставини навчально-виховного процесу;

• належне обґрунтування педаго
гічних умов забезпечує ефективне функ- 
ціювання та стійкий розвиток педагогіч
ної системи, гарантує неперервність, 
підвищує якість та ефективність освіт
нього процесу (Литвин, 2014).

Л. Качалова (Качалова 2006) роз
глядає педагогічні умови як ключовий 
чинник успішності освітнього процесу та 
комфортного педагогічного середовища.

Педагогічні умови потлумачуються 
також як категорія, що визначається як 
система певних форм, методів, матеріаль
них умов, реальних ситуацій, які об’ єк- 
тивно склалися чи суб’ єктивно створені,

Освіта та педагогічна наука № 1 (173), 2020 51



необхідних для досягнення конкретної пе
дагогічної мети (Пєхота, 2003).

О. Федорова визначає педагогічні 
умови як синтез об’єктивних можливос
тей змісту освіти, методів, організаційних 
форм і матеріальних можливостей, які 
сприяють розв’язанню поставлених за
вдань (Федорова, 1970).

Отже, поняття «умова» розуміється 
як сукупність певних фактів, обставин, 
впливів, процесів, що надають змогу управ
ляти навчально-творчим процесом та спри
яти формуванню особистості. Учені-
дослідники визначають педагогічні умови 
як сукупність об’ єктивних можливостей, що 
забезпечують успішне вирішення поставле
них завдань, або як функційну залежність 
суттєвих компонентів педагогічного явища 
від комплексу об’єктів (речей, їхніх станів, 
процесів, взаємодій) у різних проявах.

За результатами аналізу досліджень 
провідних науковців ми виокремили пе
дагогічні умови, які, на нашу думку, є не
обхідними для ефективного формування 
художньо-творчої компетентності майбу
тнього вчителя трудового навчання. Ці 
умови є взаємопов’ язаними, а впровад
ження їх у практику забезпечить макси
мально ефективні результати процесу 
формування художньо-творчої компе
тентності.

Першою педагогічною умовою є 
впровадження в освітній процес підгото
вки майбутнього вчителя трудового на
вчання дисциплін художньо-творчого ци
клу, а саме:

— технічна творчість, оскільки в 
процесі вивчення цього предмета майбут
ній учитель має змогу визначати методи 
вирішення творчих технічних завдань та 
пошуку нових технічних рішень; розроб
ляти та виконувати технічні завдання різ
ного рівня складності в процесі проєкту- 
вання та конструювання технологічного 
об’ єкта, із використанням сучасних мето

дів пошуку технічних рішень для розроб
ки покращення та вдосконалення об’єкта 
технологічної діяльності; здійснювати 
добір навчально-винахідницьких завдань, 
створення проблемних ситуацій, творчих 
завдань відповідно до індивідуальних 
особливостей учнів; пояснювати техноло
гічні процеси відповідно до законів при
родничих наук; використовувати процеси 
технічного моделювання під час створен
ня моделей і реальних виробів; розробля
ти власні творчі проєкти виготовлення 
виробу, визначати принципи та критерії 
добору практичних вправ та завдань; 
здійснювати оцінювання результатів тех
нічної творчості;

— нетрадиційні техніки художньої 
обробки матеріалів дають змогу розріз
няти види, аналізувати зразки творів де
коративно-прикладного мистецтва, здійс
нювати підбір матеріалів та інструментів 
для виготовлення виробів з елементами 
нетрадиційних технік художньої обробки 
матеріалів, виконувати малюнки, ескізи 
різноманітних форм з елементами стилі
зації, здійснювати кольорове вирішення 
майбутнього виробу, вибирати зоровий і 
композиційний центр, виконувати різно
манітні елементи в обраній техніці, вико
нувати кінцеве оформлення та оздоблен
ня виробу, виконаного в нетрадиційній 
техніці художньої обробки матеріалів;

— художня обробка матеріалів 
дасть можливість виконувати художні 
вироби з використанням різноманітних 
технік художньої обробки матеріалів: для 
обслуговуючих видів праці (різні види 
вишивки, в’язання, макраме, гобелен, 
розпис, батик, художнє валяння вовни 
тощо); для технічних видів праці (різні 
види художньої обробки виробів з дерева: 
геометричне, рельєфне, об’ємне різьблен
ня, випалювання, вирізування тощо); ви
значати прийоми і способи художньої об
робки різних матеріалів; підбирати мате
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ріал для виконання роботи та характери
зувати його властивості; володіти при
ладдям та інструментами з кожного виду 
художньої обробки; виконувати розрахун
ки вартості виконаного в матеріалі виро
бу (художнього твору). Використання за
значених дисциплін сприятиме всебічно
му художньо-творчому розвитку майбут
нього вчителя.

Створення проблемно-пошукових
ситуацій та творчих завдань є другою пе
дагогічною умовою у формуванні зазна
ченої компетентності. Проблемно-пошу
кові ситуації у формуванні художньо- 
творчої компетентності майбутнього вчи
теля трудового навчання є надважливим 
складником його професійного розвитку.

Проблемне навчання націлює на 
розвиток пізнавальних можливостей уч
нів, стимулювання дослідницького й твор
чого підходу до оволодіння знаннями. 
Суть проблемного навчання полягає в 
пошуковій діяльності учнів та студентів, 
яка починається з постановки запитань, 
розв’язання проблем і проблемних за
вдань, у проблемному викладі й пояснен
ні навчального матеріалу викладачем, у 
різноманітній самостійній роботі студен
тів (Косенко, 2008). Наголосимо, що такі 
завдання за своїм характером наближа
ють студентів до реальних умов профе
сійної діяльності й готують їх до творчої 
участі в ній, сприяють пробудженню в 
студентів прагнення до нових знань, ак
тивізують їхній пізнавальний інтерес, 
формують прийоми й уміння самостійно 
набувати знання та застосовувати їх у 
майбутній професійній діяльності.

Розв’язання творчого завдання ви
магає від студента застосування раніше 
засвоєних знань та вмінь у новій ситуації, 
їх комбінацію та перетворення, побудову 
їх на основі способу розв’ язання, бачення 
нової проблеми в традиційній ситуації. 
Творчі завдання, спрямовані на розкриття

потенціалу майбутніх учителів трудового 
навчання, сприяють подальшому розвит
ку творчих здібностей, навичок естетич
ного сприйняття, здатності до генеруван
ня нових ідей, таких важливих якостей, 
як творча інтуїція, образно-асоціативна 
пам’ять, спостережливість та ін.

Відтак можна констатувати, що ви
користання творчих завдань на заняттях 
сприяє розвитку не тільки професійних 
навичок студентів (майбутніх учителів 
трудового навчання), а й формують по
требу до творчості як обов’ язкової умови 
формування художньо-творчої компетен
тності.

Третьою педагогічною умовою є за
безпечення індивідуального та диферен- 
ційного підходів підготовки студентів до 
художньо-творчої діяльності.

Індивідуальний підхід вимагає ви
бору таких форм та методів здійснення 
освітньої діяльності, які найбільш відпо
відали б особливостям особистості сту
дента і стану, у якому він у цей час зна
ходиться, унаслідок цього давали б мак
симальний ефект. Для цього насамперед 
необхідно добре знати своїх студентів, 
бачити в кожному з них індивідуальні, 
своєрідні риси.

Індивідуальний підхід передбачає в 
першу чергу знання й урахування індиві
дуальних, специфічних умов, які вплину
ли б на формування тієї чи тієї риси осо
бистості. Це потрібно знати, тому що, 
тільки розуміючи природу того чи того 
особистісного прояву, можна правильно 
реагувати на нього. Індивідуальний під
хід забезпечує позитивний вплив на осо
бистість кожного студента з урахуванням 
принципів послідовності, системності, 
неперервності.

Індивідуальний підхід безпосередньо 
пов’ язано із диференціацією як такою фо
рмою індивідуалізації, що передбачає 
об’єднання студентів, які мають схожі ін
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дивідуальні особливості, у групи для ви
рішення тих чи тих навчальних завдань. У 
науковій літературі використовують тер
міни «зовнішня диференціація» та «внут
рішня диференціація». Зовнішня диферен
ціація пов’язана з такою організацією 
освітнього процесу, за якої для задоволен
ня різнобічних інтересів, здібностей і на
хилів студентів створюються спеціальні 
диференційовані групи. Внутрішня дифе
ренціація розглядається в контексті такої 
організації освітнього процесу, за якої роз
виток індивідуальності здійснюється в умо
вах роботи вчителів у звичайних групах.

Створення на заняттях творчої ат
мосфери є четвертою педагогічною умо
вою. Творча атмосфера передбачає забез
печення творчої взаємодії студентів та 
викладачів в освітньому процесі під час 
розв’ язання проблемних завдань.

За визначенням І. Волощук, творча 
атмосфера — це той феномен, який наро
джується й розвивається всередині колек
тиву, проходячи послідовно всі стадії 
свого росту. Іншими словами, наївно 
сподіватися, що проблема, взята поза ко
лом студентських інтересів, може стати 
внутрішньою проблемою колективу сту
дентів. Творча атмосфера певною мірою 
забезпечується наданням студенту широ
ких можливостей запитувати. Творча ат
мосфера — це, попри все інше, особистий 
приклад учителя у творчому підході до 
розв’ язання тих чи тих проблем, це не 
імперативний, а інструктивний стиль спіл
кування з учнями. Творча атмосфера — це 
результат глибокого знання вчителем 
структури і розуміння психологічної сут
ності творчого процесу (Волощук, 1998).

Висновки та перспективи подаль
ших наукових розвідок. Отже, формуван
ня художньо-творчої компетентності 
майбутнього вчителя трудового навчання 
буде ефективним за умов внесення до на
вчальних планів дисциплін художньо-

творчого циклу, створення проблемно- 
пошукових ситуацій та творчих завдань, 
забезпечення індивідуального та диферен
ційованого підходів у процесі підготовки 
студентів до художньо-творчої діяльності, 
створення на заняттях творчої атмосфери.

У провадження зазначених педаго
гічних умов у процес підготовки майбут
ніх учителів трудового навчання сприя
тиме виявленню бажання та інтересу до 
розвитку творчого потенціалу, розвива
тиме уяву, фантазію, креативність, сприя
тиме збагаченню знань. Перелічені умови 
є визначальними та дозволяють досягти 
високих результатів при формуванні ху
дожньо-творчої компетентності майбут
нього вчителя трудового навчання.

Проведене дослідження не вичерпує 
всіх аспектів порушеної проблеми щодо 
використання педагогічних умов форму
вання художньо-творчої компетентності 
майбутнього вчителя трудового навчання. 
Перспективою подальших досліджень є 
розробка моделі, форм та методів форму
вання зазначеної компетентності.
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* * *

Лівш ун О. В. Педагогічні умови 
формування художньо-творчої компе
тентності майбутнього вчителя трудо
вого навчання

У статті розглянуто основні вимоги 
до майбутнього вчителя трудового на
вчання, розкрито особливості його підго
товки в умовах модернізації системи 
освіти в країні. Схарактеризовано потре
бу сучасної школи у фахівцях, здатних до 
естетичного виховання особистості, її 
творчого й культурного розвитку

Визначено, що професійна компе
тентність учителя трудового навчання -  це 
єдність його теоретичної і практичної го
товності здійснювати педагогічну діяль
ність, показник розвитку та запорука ус
пішного навчання учнів на уроках трудо
вого навчання. Наведено детальний ана
ліз поняття художньо-творчої компетент
ності майбутнього вчителя трудового на
вчання та її значення в умовах відроджен
ня духовних цінностей і національної 
культури. Теоретично обґрунтовано ефек
тивність педагогічних умов формування 
художньо-творчої компетентності май-
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бутнього вчителя трудового навчання. 
Виокремлено педагогічні умови, які є не
обхідними для ефективного формування 
художньо-творчої компетентності.

Встановлено, що для ефективного 
формування художньо-творчої компетен
тності майбутнього вчителя трудового 
навчання доцільно використовувати такі 
педагогічні умови, а саме: внесення до 
навчальних планів дисциплін художньо- 
творчого циклу, створення проблемно- 
пошукових ситуацій і творчих завдань, 
забезпечення індивідуального та дифе- 
ренційного підходів підготовки студентів 
до художньо-творчої діяльності, створен
ня на заняттях творчої атмосфери, основ
ною характеристикою якої є творча взає
модія педагога і студента під час 
розв’язання проблемних завдань.

Ключові слова: художньо-творча
компетентність, художня творчість, тех
нічна творчість, художня культура, учи
тель трудового навчання, сучасна школа, 
педагогічні умови, професійна компетен
тність.

Лившун А. В. Педагогические усло
вия формирования художественно
творческой компетентности будущего 
учителя трудового обучения

В статье рассмотрены основные 
требования к будущему учителю трудо
вого обучения, раскрыты особенности его 
подготовки в условиях модернизации 
системы образования в стране. Охаракте
ризована потребность современной шко
лы в специалистах, способных к эстети
ческому воспитанию личности, ее твор
ческого и культурного развития.

Определено, что профессиональная 
компетентность учителя трудового обу
чения -  это единство его теоретической и 
практической готовности осуществлять 
педагогическую деятельность, показатель 
развития и залог успешного обучения

учащихся на уроках трудового обучения. 
Приведен подробный анализ понятия ху
дожественно-творческой компетентности 
будущего учителя трудового обучения и 
ее значение в условиях возрождения ду
ховных ценностей и национальной куль
туры. Теоретически обоснована эффек
тивность педагогических условий форми
рования художественно-творческой ком
петентности будущего учителя трудового 
обучения. Выделены педагогические ус
ловия, необходимые для эффективного 
формирования художественно-творчес
кой компетентности.

Установлено, что для эффективного 
формирования художественно-творчес
кой компетентности будущего учителя 
трудового обучения целесообразно ис
пользовать такие педагогические условия, 
а именно: внесение в учебные планы дис
циплин художественно-творческого цик
ла, создание проблемно-поисковых си
туаций и творческих задач, обеспечение 
индивидуального и дифференцированно
го подходов подготовки студентов к ху
дожественно-творческой деятельности,
создание на занятиях творческой атмо
сферы, основной характеристикой кото
рой является творческое взаимодействие 
педагога и студента при решении про
блемных задач.

Ключевые слова: художественно
творческая компетентность, художест
венное творчество, техническое творче
ство, художественная культура, учитель 
трудового обучения, современная школа, 
педагогические условия, профессиональ
ная компетентность.

Livshun O. V. Pedagogical Condi
tions of Forming Creative A rtistic 
Competence of a  F u ture  Household and 
Industrial A rts  Teacher

The article deals with the basic 
requirements for future household and
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industrial arts teachers, an highlights the 
peculiarities of their training in the process 
of modernization of the education system in 
the country. The need of the modern school 
system for professionals capable of 
facilitating aesthetic education of individuals 
and their creative and cultural development 
has been characterized.

It has been determined that 
professional competence of a household and 
industrial arts teacher is a  complex of their 
theoretical and practical readiness to 
perform teaching, an indicator of pro
fessional development and a  key to 
successful teaching in household and 
industrial arts classes. A detailed analysis of 
the concept of creative artistic competence 
of a future household and industrial arts 
teacher and its importance in terms of 
revival of spiritual values and national 
culture has been carried out. The efficiency 
of pedagogical conditions of forming 
creative artistic competence of a future 
household and industrial arts teacher has 
been theoretically substantiated.

The pedagogical conditions that are 
necessary for the effective formation of 
creative artistic competence have been 
specified.

It has been discovered that in order to 
effectively develop the creative artistic 
competence of a  future household and 
industrial arts teacher it is expedient to 
create the following pedagogical conditions: 
to include the disciplines of the artistic and 
creative cycle in the curricula, to encourage 
problem-based learning and assign creative 
tasks, to provide individual and differential 
approaches to the preparation of students for 
creative artistic activities, to provide 
students with the creative learning 
environment, the main characteristic of 
which is the creative interaction between the 
teacher and the students in solving problem- 
based tasks in class.

Key words: creative artistic competence; 
artistic creativity, technical creativity, artistic 
culture, a  household and industrial arts teacher, 
modern school, pedagogical conditions; 
professional competence.
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