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До питання особистістно орієнтованого підходу у 
підготовці фахівця образотворчого мистецтва 

 
В аспекті вимог нової концепції “Освіта ХХІ ст.” настала нагальна потре-

ба аналізу стану мистецької освіти з боку особистісно орієнтованого підходу 
у підготовці фахівця образотворчого мистецтва. За обўєктивних 
соціалогічних і культорологічних чинників формується новий тип мистецької 
особистості, що орієнтується на інновації в інформаційних і комунікативних 
технологіях. Мистецька освіта, яка є складовою освіти взагалі, теж відчуває 
необхідність змін і новацій навчального процесу. Аналіз визначень дефініції 
мистецтва, які надаються в історії мистецтва, філософських і художних слов-
никах та словниках до естетики протягом другої половини ХХ ст. виявляє 
послідовність змін відповідно до напряму соціального розвитку суспільства. 
Якщо у середині ХХ сторіччя мистецтво мало за головну мету відбиття 
оточуючої дійсності у світі пануючої ідеології (соціалістичний реалізм), у 80-
х роках наголошується на пізнанні світу у чуттєвих, живих образах, то кінець 
ХХ ст. вже наголошує на створенні вигаданого світу, творцем якого є людина 
– митець.  

Всепланетна компўютеризація, інформаційні технології у галузі образо-
творення віртуальної реальності вимагають перегляду уявлень про мету і зав-
дання мистецтва, вимагають створення нових філософських, психолого-
педагогічних засад у процесі мистецької освіти. Компўютерні технології, як 
засіб з необмеженими можливостями, виводить мистецьку діяльність на но-
вий рівень розвитку людини, що веде до змін у психології людини, до появи 
нових ціннісних орієнтирів.  

Гуманістична парадигма мислення передбачає осмислювання людського 
буття в аспекті етико-гуманістичних категорій: життя і смерть тощо. Це, в 
свою чергу, виявляє цінність людськоорієнтованної наукової картини світу. 
Адже мистецтво, як форма суспільної свідомості, має звўязки з іншими фор-
мами: наукою, філософією, політикою, моральністю.  
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Віртуальний світ, що створюється людиною завдяки необмеженим мож-
ливостям компўютерних технологій, відбиває швидше риси недосконалості 
людської особистості. У реальному світі діяльність людини повинна бути у 
гармонійному звўязку с живою природою і її творчість ніколи не перевищує 
можливостей живої матерії, проявом якої і є сама людина. Діяльність у 
віртуальному світі дозволяє людині ототожнювати себе с деміургом, а 
ситуація відриву від віртуальності і потрапляння до реального світу провокує 
людину до неадекватної реакції на існування в ньому. 

В таких умовах набуває значної ваги виявлення шляхів рішення у 
формуванні особистості митця, який обўєктивно усвідомлював би своє Я і 
вірно формував різноманітні звўязки та стосунки з природою, суспільством, 
людиною. Творча праця такої особистості має бути спрямована на створення 
мистецьких творів та речей, що несуть усім іншим людям усвідомлення 
радості буття, сприяють розвиткові гуманістичних відносин, людина – приро-
да, людина – людина, пробуджують і виховують відчуття краси, гармонії, 
міри, сприяють інтелектуальному і моральному зростанню пересічного гро-
мадянина. А творчість на національній основі сприяє вихованню таких яко-
стей громадянина, як любов до Батьківщини, бережне ставлення до історико-
етнокультурної спадщини як вітчизняної, так і загальнолюдської. 

На зміну застарілої концепції підготовки фахівців образотворчості як 
провідників ідеології авторитаризму приходить нова гуманістична концепція, 
що грунтується на абсолютній цінності особистості. Концепція освіти ХХІ ст. 
виводить на перший план особистістно орієнтований підхід у навчанні і 
вихованні фахівця образотворчого мистецтва. Традиції навчання у сфері об-
разотворення формувалися багато століть. Зовнішньо пристосовувалися до 
вимог тієї чи іншої епохи різних суспільних устроїв, різних ціннісних 
пріоритетів. Але свою глибинну суть зберігають і плекають з часів 
античності і до нашого часу. Такий стан дозволив скластися 
загальноєвропейській мистецькій школі, до якої належить і сьогоднішня 
українська мистецька школа образотворення. 

Проблеми у формуванні фахівця образотворчого мистецтва за вимогами 
нової концептуальної освіти полягають у наповненні новим змістом сталих 
форм і методів навчального процесу у мистецьких закладах освіти. 
Професіонал образотворчості – це особистість, яка набула знань і вмінь в 
системі професійної мистецької освіти і сформувалося у гармонійно розвину-
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ту особистість митця, спроможного до саморозвитку і самореалізації.  
Проблеми методики навчання малюванню досить докладно 

проаналізував М.М.Ростовцев в своїх науково-методичних працях. Чого нав-
чати художника? – це питання не потребувало відповіді. Як навчати? Які ме-
тоди застосовувати? – ці питання були і залишаються провідними. Художни-
ки-педагоги по-різному вирішували їх. Але глибинна суть підготовки худож-
ника не змінювалась – її наріжним камінням було постійне вивчення натури у 
всіх проявах формоутворення. Вимоги часу і зміни у соціальних відносинах 
сприяли появі системи навчання П.П.Чистякова, яку поглибили і науково 
описали його учні й послідовники. Найбільш яскравим серед них був 
Д.М.Кардовський, активна діяльність якого у середині ХХ ст. сприяла 
відкриттю художньо-графічних факультетів при педагогічних інститутах.  

Теоретичною основою особистісно орієнтованого підходу у навчанні 
образотворчості стають фундаментальні дослідження В.В.Сєрікова,  
І.С.Якиманської, І.Д.Беха, О.М.Пєхоти, В.В.Рибалки. Досліджень з проблеми 
особистісно орієнтованого підходу в навчанні у сфері образотворчого мис-
тецтва на сьогодні не існує. 

Різнобічно розвинута особистість митця може реалізувати себе і в 
педагогічній діяльності, але умов самодіяльності тут недостатньо. Педагог-
художник має бути професіоналом не тільки в сфері образотворчості, але й у 
сфері педагогіки. Тому сьогодні виникає проблема освітнього процесу у 
підготовці педагога-художника ВНЗ за умов дії нової філософії освіти. Адже 
роль педагога за таких умов набуває нового звучання. Новий рівень вимог в 
умовах сучасних комунікативних та інформаційних технологій вимагає 
відповідності йому педагога-художника, який у навчальному процесі 
використовує нові технології навчання, створює педагогічну ситуацію 
особистісно орієнтованого розвитку. Всі свої знання та вміння педагог-
художник спрямовує на виявлення здібностей, розвиток і виховання творчої 
вільної особистості.  

 
 
 
 
 
 
 


