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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

МИСТЕЦТВА 

 

Виходячи із сучасного науково-педагогічного бачення проблеми 
розвитку особистості і культурологічного трактування виховання, стає 
актуальним удосконалення професійно-педагогічної підготовки учителя 
образотворчого мистецтва. Цей процес повинен базуватися на 
використанні особистістю свого внутрішнього потенціалу й 
орієнтуватися на створення умов для розвитку ціннісного відношення 
педагога до об’єктів культурної ретрансляції. Саме тому в педагогічному 
процесі особливо зростає значення активного використання культурного 
спадку декоративно-прикладного мистецтва, яке є невід’ємною частиною 
загальної культури. При цьому декоративно-прикладне мистецтво 
обумовлює не лише створення творів матеріальної культури, а відіграє 
велику роль у розвитку ціннісної свідомості особистості, оскільки є 
комплексом духовної сутності життя народу, з його досвідом моральних 
почуттів, знань та норм поведінки.  

Сучасні підходи до стандартизації освіти зорієнтовані на 
збереження кращих традицій вітчизняних гуманітарних знань. В цьому 
ключі концептуальні ідеї педагогіки мистецтва, витоки якої лежать в 
глибині віків, а теоретичні позиції були узагальнені в першій половині 
XX століття, виступають в якості фундаментальних основ художньо-

естетичної освіти на етапі вищої професійної освіти (Л. Бабенко, 
В. Кардашов, С. Коновець, В. Орлов, М. Резніченко, О. Рудницька та ін.). 
Декоративно-прикладне мистецтво як засіб формування особистості 
розглядали Г. Ахметшина, О. Березюк, І. Білосевич та М. Курач, 
Т. Мітяшіна, О. Опалюк, О. Смірнова, Б. Тимків, В. Титаренко, 
В. Томашевський та ін. 
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Актуальною на сучасному етапі професійної підготовки вчителів 
образотворчого мистецтва є проблема розробки системи внутрішнього 
забезпечення якості освіти. Традиційним способом розв’язання цієї 
проблеми є організація систематичної роботи студентів з виконання 
практичних завдань та проведення кафедральних переглядів. 

У пропонованій статті обґрунтовуємо доцільність використання 
портфоліо навчальних і творчих досягнень студентів як ефективного 
способу забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва.  

Створення портфоліо дозволяє поєднати оволодіння знаннями з 
різних видів декоративно-прикладного мистецтва і безпосереднє 
включення у практичну діяльність, відобразити динаміку розвитку 
студентів, слугує засобом діагностики самостійної пізнавальної та 
художньо-творчої практичної діяльності.  

Г. Голуб і О. Чуракова пропонують різні види портфоліо: 
а) в залежності від мети: портфоліо-звіт (збирається для педагога); 
портфоліо-власність (збирається для себе); б) в залежності від змісту: 
портфоліо-досягнень; рефлексивний портфоліо; тематичний портфоліо; 
проблемно-орієнтований [1]. У нашому досвіді ми застосовуємо 
навчальне портфоліо, яке об’єднує портфоліо-досягнень, проблемно-

орієнтоване та рефлексивне портфоліо.  
Портфоліо-досягнень включає всі кращі, на думку студента, 

матеріали, які відображають цілі, процес і результат виконання певних 
практичних завдань. Проблемно-орієнтоване портфоліо містить 
результати роботи студентів із розв’язання певних проблем, адже 
вчитель у своїй педагогічній діяльності постійно зустрічається зі 
значною кількістю проблем, які необхідно розв’язувати, і до розв’язання 
яких він повинен бути готовий уже в процесі професійної освіти. До 
рефлексивного портфоліо включаються матеріали, в яких відбувається 
оцінка і самооцінка досягнення цілей, особливостей ходу і якості роботи 
з різними джерелами інформації, відчуттів, роздумів, вражень від 
спілкування з мистецтвом.  

Навчальне портфоліо з навчальної дисципліни «Декоративно-

прикладне мистецтво» складається із розділів: «Мистецтво про мене», 
«Банк ідей», «Творчість», «Крок до успіху». 

Розділ «Мистецтво про мене» передбачає надання інформації про 
студента, автора портфоліо, який може відрекомендувати себе будь-яким 
доступним способом: папкою з наочними матеріалами, фотографіями, 
презентацією в електронному вигляді. Причому цей розділ має 
поповнюватися у процесі вивчення навчальної дисципліни 
«Декоративно-прикладне мистецтво». У ньому можуть міститися 
матеріали, в яких аргументується, чому певні матеріали до нього 
включені, які результати діяльності вони відображають. Навчання видам 
декоративно-прикладного мистецтва потребує від студентів накопичення 
навчально-творчих начерків, ескізів в кольорі. Це дає можливість 
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багаторазово звертатися до вже вивченого матеріалу і по-новому 
сприймати його.  

Розділ «Банк ідей» містить матеріали, авторство яких не належить 
студентові. Це можуть бути матеріали, запропоновані викладачем або 
запозичені із мистецтвознавчої та педагогічної літератури, електронних 
ресурсів. В цьому розділі допускається накопичення матеріалів у вигляді 
ксерокопій, ілюстрацій або навіть матеріали товаришів по групі із 
вказівкою авторства, фотографій виставок, копії робіт майстрів 
декоративно-прикладного мистецтва. Позитивним є збір і систематизація 
репродукцій, що є продуктивним інструментом в системі художнього 
саморозвитку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. 

Розділ «Творчість» повинен включати всі ті матеріали, які створені 
та систематизовані студентом як майбутнім художником та як майбутнім 
вчителем. Це, можуть бути, наприклад, розробки майстер-класів, 
сценаріїв виховних заходів, начерки послідовності виконання 
декорування в техніці, самостійно намальовані казки, плани і результати 
досліджень, реферати, анотовані списки літератури та відвідувані 
виставки, зустрічі з художниками, накопичення ідей для творчості, 
формування власного почерку в творчості. 

В розділ «Крок до успіху» розміщуються ті матеріали, які, на думку 
студента, відображають його найкращі результати й демонструють 
успіхи.  

Головне у цій роботі – самооцінка студента, причому у вигляді 
міркувань, аргументацій, обґрунтувань. Час від часу, по завершенні 
певного об’єму роботи, студент пропонує своє портфоліо на презентацію 
в аудиторії, групі, на науковій конференції, кафедральному перегляді. На 
такому зібранні студент повинен показати своє просування у вибраній 
ним або його викладачем, галузі знань, довести, що він доклав максимум 
зусиль, і тому його самооцінка співпадає (або не співпадає) з оцінкою 
викладача, однокурсників, членів кафедри, групи експертів з числа 
студентів.  

У процесі роботи із портфоліо навчальних та творчих досягнень 
студентів ми спираємось на такі положення. 

1. Самооцінка результатів (проміжних і підсумкових), яка 
відображає: особливості тієї чи іншої предметної галузі знань у 
відповідності з програмою навчання (на різних рівнях навчання); вміння 
студента приймати самостійні рішення в процесі пізнання, прогнозувати 
наслідки цих рішень; особливості комунікативних здібностей студента 
(участь у дискусії, уміння аргументувати свої позиції, доступно і 
лаконічно пояснювати матеріал іншому студенту). 

2. Систематичність і регулярність самомоніторингу. Якщо студент 
приймає рішення прослідкувати свої успіхи в певному виді декоративно-

прикладної творчості, він починає систематично відслідковувати 
результати своєї діяльності у цьому виді декоративно-прикладного 
мистецтва, відбирає найбільш цікаві, з його точки зору, роботи в своє 
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«досьє», упорядковує і структурує їх. Його завдання – ретельно 
проаналізувати ці роботи, внести необхідні корективи, дати їм пояснення, 
скласти власний короткий звіт самооцінки: що вдалося в цій роботі, що ні 
і чому, на що потрібно звернути увагу. Тут же він може висловити свою 
думку з приводу оцінки викладача, однокурсників, майстрів, що 
працюють у вибраній техніці, групи, в якій він працював. Саме ці 
міркування, аргументи і складають суть рефлексії, заради якої, власне, і 
використовується дана технологія.  

Для студентів художньо-графічного відділення пряму підготовки 
6.020201. Образотворче мистецтво* матеріалом для розділу портфоліо 
«Крок до успіху» може бути участь у мистецькому русі «Alla-prima», де 
він був автором та виконавцем майстер-класу з виду образотворчого 
мистецтва, виконавцем наочного матеріалу та презентував власну 
виставку творчих робіт у певній техніці. 

У кожному розділі портфоліо навчальних та творчих досягнень 
студентів викладач пропонує декілька підрозділів, які є обов’язковими. 
Наприклад: «Хочу бути таким», «Хочу знати про…», «Хочу 
познайомитись з…», «Мені заважає…», «Мої здобутки…», та інші. 
Можна запропонувати студентам мати ще рубрику, яка виділяється 
вільно в залежності від їх власних бажань. Власні назви підрозділів 
можуть змінюватись, шляхом обговорення з студентами, але суть 
залишається незмінною. 

Портфоліо дозволяє студенту професійно підійти до оцінки власних 
досягнень, вибудувати особистісно-творчу траєкторію успіху, що буде 
важливою складовою рейтингу майбутнього фахівця – вчителя 
образотворчого мистецтва. 

Портфоліо є засобом діагностики рівня оволодіння навчальним 
предметом, тому викладач розробляє критерії оцінки матеріалів, які є 
обов’язковими у всіх розділах і підрозділах портфоліо, а також продумує 
способи стимулювання діяльності студентів, які поповнюють вільну 
рубрику. Вони мають демонструвати глибокі знання, навички і розуміння 
студентом вимог Галузевого стандарту та завдань навчального курсу 
«Декоративно-прикладне мистецтво». 

При такій умові майбутні педагоги зможуть у подальшому давати 
об’єктивну оцінку своїй діяльності, тому, що вдалося, що не вдалося, 
захистити свої результати, визначати свої найближчі навчальні плани, 
інтереси, цілі, з’ясувати у процесі обговорення з іншими свої подальші 
цілі та способи їх досягнення. Матеріали портфоліо ілюструють 
незалежне мислення і різноманітність систематизації наочності, 
нестандартне розв’язання проблем створення художнього образу та 
творення ужиткового виробу, всебічне розуміння студентом всіх 
головних теоретичних питань і використання пов’язаних з ними 
практичних умінь і прикладних навичок. Студент уміє аналізувати і 
інтегрувати інформацію, робити всебічні висновки, точні прогнози 
розвитку процесів, що вивчаються, на основі наданої інформації, 
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вирішувати проблеми які відповідають даному рівню підготовки, а також 
те, що він засвоїв – соціальні норми, цінності, установки, уявлення про 
народне мистецтво і втілив їх у власну систему норм та цінностей у 
процесі формування художньо-естетичної компетентності. 

Вміст матеріалів підтверджує те, що студент використовує сучасні 
інформаційні технології, уміє застосовувати, упорядковувати, 
порівнювати інформацію, оригінальні матеріали, явища, пов’язані з 
певною темою, предметом, що може бути фактом формування та 
вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва. 

Таким чином, портфоліо стає ефективним інструментом 
підвищенням мотивації до саморозвитку майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва. У процесі всіх етапів розробки ескізів з теми 
та обробки матеріалів у портфоліо студент навчається науково-

методичним аспектам організації навчально-творчої декоративної 
діяльності. А це, в свою чергу, формує основу творчої активності. За 
умови, що така робота виконується протягом довготривалого часу, а 
краще, безперервно, у студента формується звичка збирати, аналізувати, 
порівнювати, систематизувати, класифікувати, узагальнювати начерки, 
ескізи робіт та пізнавальну інформацію. Ця звичка трансформується в 
педагогічну майстерність і прагнення до саморозвитку. 

Сукупність прийомів роботи з портфоліо передбачає накопичення 
навчально-творчого матеріалу, перегляди портфоліо, підвищення 
мотивації до навчально-пізнавальної діяльності, активізацію 
дослідницької діяльності та мотивацію творчої діяльності студента. 

Накопичення навчально-творчого матеріалу відбувається шляхом 
фіксування основних теоретичних положень, які повідомляє педагог, та 
перелік тих завдань, які потрібно буде виконати протягом визначеного 
часу. Далі студент описує поточне завдання, його цілі, задачі, 
технологічні терміни та їх тлумачення. Цей аркуш вкладається в папку 
портфоліо. На ньому відмічається початок та завершення цього завдання 
чи творчої роботи, матеріали, техніки, аналіз якості виконання. На 
аркуші фіксуються ідеї у формі коментарів. Таким чином обробляються 
всі наступні завдання. 

Наводимо приклад можливого наповнення портфоліо навчальних і 
творчих досягнень студентів з теми «Знаки та символи української 
орнаментики». У процесі роботи студенти повинні накопичити знання 
про орнаментальне мистецтво: зображення і сутність орнаментів в цілому 
та окремих знаків зокрема, визначення орнаменту, види, типи, способи 
створення, особливості застосування та побутування; сформувати вміння 
створювати орнаменти залежно від призначення, матеріалу, регіональних 
особливостей, композиційних закономірностей; аналізувати явища 
мистецтва, пов’язані з формотворенням орнаментів; виконувати 
орнаменти в різних техніках та матеріалах, засобом традиційних та 
нетрадиційних матеріалів; виконувати творчі завдання та створювати 
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власні проекти на основі орнаментальних мотивів. 
Комплект документів для портфоліо студента з теми «Знаки та 

символи української орнаментики» передбачає: теоретичні відомості про 
знаки та символи української орнаментики із вказівкою списку джерел; 
способи створення орнаментальних композицій із наведенням прикладів; 
теоретичні відомості про композиційні особливості складання 
орнаментів залежно від вибраного матеріалу із вказівкою списку джерел; 
змістовний опис власної роботи за орієнтовними питаннями (Яку роботу 
ви провели для відбору матеріалу в портфоліо з теми «Знаки та символи 
української орнаментики»? Який результат одержали і які виникали 
труднощі? Чи є щось, що ви не змогли включити в портфоліо з теми? 
Яким чином ви організували збір інформації? Чи можете ви 
перефразувати завдання, проблему більш простими словами? Наскільки 
таке перефразування виявилось би раціональним? Які слова при цьому 
виявились найбільш значущими? Чому? Чи можете ви сформулювати 
завдання, подібне до цього? Що для вас було найбільш складним у 
розв’язанні цього завдання? Що нового ви дізналися, виконуючи це 
завдання? Чи можете ви уявити собі життєву ситуацію, в якій це 
завдання могло бути використане? Чи була робота над портфоліо з теми 
корисною для вашого професійно-творчого зростання?).  

Також студенти мають провести опитування однокурсників за 
запропонованими запитаннями (Яке було ваше перше враження від 
портфоліо з теми? Що вас здивувало в коментуванні однокурсника? Що 
викликало у вас почуття гордості? Що ви можете зробити, щоб 
допомогти вашому однокурснику в майбутньому у створенні портфоліо? 
Наскільки охайно і логічно побудований матеріал портфоліо з теми? Як 
часто він консультувався з вами? Які додаткові матеріали, технології він 
використовував під час оформлення портфоліо з теми?). 

Перегляд портфоліо може відбуватися на кожному занятті. Метою 
такого перегляду є правильний вибір стратегії та тактики своєї власної 
навчально-творчої діяльності. За наявності такого портфоліо викладач 
має можливість наочно показати студенту, зробити висновки про 
недоліки чи позитивні здобутки в його діяльності. По завершенню 
певного етапу роботи всі портфоліо переглядаються колективно під 
керівництвом викладача, обговорюються результати роботи. Висновки та 
рекомендації записуються на тому ж початковому аркуші. 

У процесі перегляду кожен учасник навчального процесу бачить 
цілісну картину якісного накопичення знань, умінь протягом певного 
часу, що підвищує мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності. 
Студенти, що успішно справилась із завданням, інтенсивно беруться до 
подальшої навчальної роботи. А ті, що переконались у тому, що 
навчальна робота була пасивною та результати бажали бути кращими, 
наважуються на повторне виконання завдань. Додаткове та повторне 
виконання начальних завдань також вноситься до портфоліо. Якість 
виконаних робіт у таких студентів покращується, а деякі переходять у 
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ланку лідерів. Основним стимулом тут стають кращі зразки виконання 
завдань, які можна переглядати та оцінювати в портфоліо своїх 
однокурсників.  

Організація накопичення матеріалу, його презентація та 
обговорення активізують дослідницьку діяльність студента. Значна 
кількість студентів на основі цього методу начальної діяльності 
починають цікавитись проблемами образотворчого мистецтва, його 
історією та методами викладання. Вони починають збирати матеріал до 
тем завдань та поповнювати портфоліо. Часто зібраний матеріал стає 
цікавим для колег, що спонукає автора до оформлення наукових статей, 
тематичної презентації чи доповідей на науково-практичних 
конференціях. 

Мотивація творчої діяльності студента відбувається у ході 
перегляду та аналізу робіт, виконаних завдань тих студентів, у роботах 
яких простежується творчий потенціал. Таку увагу пробуджує потреба в 
творчому пошуку як у автора роботи, так і у його колег. З часом 
проявляється активність у творчій діяльності майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва. В результаті цього у портфоліо з’являються 
додатково виконані завдання чи творчі роботи, що тією чи іншою мірою 
пов’язані з виконанням поточних навчальних завдань, з реалізацією 
поставлених цілей та задач. 

Передбачається, що студенти представлять свої портфоліо на 
кафедральних переглядах, щоб продемонструвати вміння думати 
самостійно, творчо використовувати одержані знання, вміння навички, 
давати їм власну оцінку. Це – більше, ніж лише зростання в галузі 
декоративно-прикладного мистецтва. Це – можливість самостійно 
проаналізувати свої успіхи і поділитися самооцінкою з викладачами та 
однокурсниками. 

Подібне портфоліо не обов’язково створювати лише з навчальних 
предметів. Це може бути портфоліо художньо-естетичних цінностей, 
наприклад, зміст якого відображає події, діяльність студентів протягом 
певного періоду, які їх формували. Таким чином можна відслідковувати 
формування студентів як майбутніх майстрів декоративно-прикладного 
мистецтва, становлення їх життєвих цінностей та позицій. Адже мета 
такої роботи – сформувати у студента навички самооцінки, навчити 
самостійно і критично мислити, використовувати дослідницькі та інші 
методи пізнання. Доречним буде портфоліо, що створене на спрямування 
професійної діяльності як вчителя образотворчого мистецтва, у якому 
студент проаналізує і збере інформацію про свої намагання вчити інших. 
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Гарбузенко Л. В. Забезпечення якості професійної підготовки 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення 
декоративно-прикладного мистецтва 

У статті обґрунтовано доцільність використання портфоліо 
навчальних і творчих досягнень студентів як ефективного способу 
забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва. Визначено структуру навчального портфоліо 
студентів у процесі вивчення навчальної дисципліни «Декоративно-

прикладне мистецтво», яке об’єднує портфоліо-досягнень, проблемно-

орієнтоване та рефлексивне портфоліо. Виокремлено основні положення, 
які визначають роботу над портфоліо навчальних і творчих досягнень. 

Ключові слова: декоративно-прикладне мистецтво, майбутній 
учитель образотворчого мистецтва, портфоліо навчальних і творчих 
досягнень. 

 

Гарбузенко Л. В. Обеспечение качества профессиональной 
подготовки будущих учителей изобразительного искусства в 
процессе изучения декоративно-прикладного искусства  

В статье доказывается целесообразность использования портфолио 
учебных и творческих достижений студентов как эффективного способа 
обеспечения качества профессиональной подготовки будущих учителей 
изобразительного искусства. Определена структура учебного портфолио 
студента в процессе изучения учебной дисциплины «Декоративно-

прикладное искусство», которое объединяет портфолио достижений, 
проблемно-ориентированное портфолио и рефлексивное портфолио. 
Выделены основные положения, определяющие работу над портфолио 
учебных и творческих достижений. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, будущий 
учитель изобразительного искусства, портфолио учебных и творческих 
достижений. 

 

Garbuzenko L. Providing With High-grade Professional Training 

for Would-be Fine Arts Teachers in the Course of Study Decorative Art 

Appropriateness of using students’ academic and creative achievements 
portfolio as an effective way of providing with high-grade professional 

training of would-be teachers of art is proven in the article. The article reveals 

the importance of work with academic and creative achievements portfolio as 

a tool of increasing motivation for self-development, forming skills of 

organization of learning and creative activities, forming basis of creative 

activity. The structure of students’ learning portfolio in the process of study 

discipline «Decorative Art» is defined in the article. The portfolio consists of 

achievements portfolio, problem-oriented and reflective portfolio. Content of 

the sections «Art about Me», «Bank of Ideas» «Creativity», «Steps to 

Success», which are parts of the portfolio of academic discipline «Decorative 
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Art», is given in the article. Basic ideas, which define the work with learning 

and creative acheivements portfolio, are singled out in the article. 

Key words: decorative art, would-be teacher of fine arts, learning and 

creative achievements portfolio. 
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Ю. З. Драчук, Є. О. Снітко, Є. Є. Завгородній, Л. О. Сав’юк 

 

ДО ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Становлення економіки в суспільстві, де основним виробничим 
ресурсом стають знання та інформація, розвинене інформаційне 
середовище, «базується на знаннях» (knowledge-based economy). Саме 
знання у такому суспільстві безпосередньо комерціалізуються, 
перетворюючись на технології для виробництва матеріальних товарів і 
послуг. 

У «новій» економіці чинниками успіху країни є розвиток інновацій, 
підприємництва, розвинена інфраструктура інформації й 
розповсюдження знань, сучасні та динамічні освіта і наука. У новому 
суспільстві головною формою багатства стає багатство людської 
особистості, нарощення її інтелектуального потенціалу.  

Дослідження механізму впливу вищої освіти на економічне 
зростання та його удосконалення дуже важливе для вдосконалення 
системи освіти, підвищення якості освітнього процесу, нарощення 
людського капіталу, що має призвести до економічного зростання через 
розширення масштабів нових розробок та відкриттів, збільшення 
продуктивності праці, нарощення креативного, інтелектуального 
потенціалу населення, розвиток ділових якостей, підприємливості, 
підвищення сприйнятливості нових ідей, економічних новацій, технічних 
розробок. А вищою освітою створюється сприятливе середовище для 
створення та поширення в усьому суспільстві здобутків економіки знань. 

Доктриною розвитку освіти визначається створення ринку освітніх 
послуг як пріоритетного курсу спрямування зусиль вищої школи, де 
виникає потреба врахування зв’язку вищої освіти із соціально-

економічним розвитком суспільства. Суспільні потреби, що лежать в 
основі освіти, обумовлені рівнем розвитку продуктивних сил і типом 
виробничих відносин, в той же час освіта зумовлює їх рівень і тип. Тому 


