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Анотація. Стаття присвячена проблемі формування творчих умінь 

образотворчого характеру у майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів. Розглянуті основні педагогічні фактори, що зумовлюють визначений 

процес; обгрунтована їх важливість для оволодіння студентами творчими 

уміннями образотворчого характеру. Конкретизована сутність понять 

«психологічний фактор», «педагогічний фактор», «формування творчих 

умінь», «творчі уміння образотворчого характеру». 

Ключові слова: фактор, психологічний і педагогічний фактор, творчі 

уміння образотворчого характеру. 

Abstract. The article is concerned with the problem of formation of creative 

skills of graphic nature in future preschool teachers. Main pedagogical factors that 

determine the aforementioned process were studied; their importance for mastering 

of creative skills of graphic nature was established. Notion of “psychological factor”, 



“pedagogical factor”, “formation of creative skills”, “creative skills of graphic 

nature” was specified in detail. 

Key words: factor, psychological and pedagogical factor, creative skills of 

graphic nature. 

Постановка проблеми. Сучасна концепція європейської педагогічної 

освіти спрямована на розробку методологічної і методичної платформ 

ефективної співпраці суб’єктів освіти для якісної підготовки майбутніх 

педагогів. 

Головним завданням провідної європейської педагогічної стратегії є 

формування повноформатного суб’єкта педагогічного процесу з 

конкурентними перевагами – людини обізнаної, культурної, вмілої [7]. Новітній 

зміст педагогічної освіти відображений у Педагогічній Конституції Європи 

(2013 р.), деклараціях Болонського процесу, Державній програмі «Освіта» 

(Україна XXI століття), національній доктрині розвитку освіти України у XXI 

столітті, Державній програмі щодо виявлення і підтримки обдарованої молоді, 

(від 08.08.2007 р.), положень світової конференції з мистецької освіти 

«Створення творчого потенціалу для XXI століття», (Лісабон, 6-9 березня 

2006 р.). Він представлений як стратегія модернізації практичної підготовки 

творчого педагога-вихователя.  

Доцільність реалізації основних положень освітньої доктрини обумовлено 

втратою пріоритету творчого феномену у фаховій підготовці педагога- 

вихователя та соціальним замовленням на висококваліфікованого, творчого, 

професійно підготовленого вихователя. 

Відповідно до змісту професійних компетенцій майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів, відображених у державних стандартах 

підготовки бакалавра за спеціальністю «Дошкільна освіта», формування 

творчих умінь образотворчого характеру є важливою складовою його 

професійної підготовки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний стан розробленості 

проблеми формування творчих умінь образотворчого характеру у майбутніх 



вихователів дошкільних навчальних закладів свідчить про існування 

різноманітних теоретичних і методологічних підходів до підготовки майбутніх 

педагогів до творчої професійної діяльності. Так, наприклад, психологічні 

аспекти формування та розвитку творчої особистості майбутнього педагога 

представлені  в працях І. Беха, Д. Богоявленської, Л. Виготського, 

С. Грузенберг, Л. Долинської, Д. Ельконіна, Г. Костюка, П. Енгельмейєра, 

О. Леонтьєва, О. Луки, В. Моляко, Н. Пов’якель, Я. Пономарьова, В. Рибалки, 

К. Роджерса, В. Роменця, С. Рубінштейна та ін. Педагогічні аспекти 

інтелектуально-творчого становлення особистості висвітлюється в працях 

В. Бондаря, Л. Кондрашової, В. Кузя, Л. Мільто, С. Сисоєвої, М. Стась, 

В. Сухомлинського, В. Тименка та ін. Особливості становлення та розвитку 

педагога нової генерації як майстра педагогічної дії  представлені І. Бехом, 

Н. Гузій, І. Зязюном, О. Пєхотою, В. Рибалкою; методологічні основи 

формування педагогічної культури творчої особистості окреслені філософами, 

педагогами – Т. Андрущенко, В. Буряком, І. Зязюном, О. Рудницькою та ін.  

Окремі сторони професійної підготовки фахівців дошкільного профілю 

висвітлені в працях Ш. Амонашвілі, Г. Бєлєнької, О. Богініч, З. Борисової, 

Л. Загородньої, Н. Левінець, І. Луценко, М. Машовець, І. Мордоус, 

Г. Підкурганної, Т. Поніманської, Г. Сухорукової та ін. 

Є ряд фундаментальних досліджень з проблеми формування професійних 

умінь особистості майбутнього педагога. Так, створена теорія формування 

вмінь і навичок (В. Семиченко, М. Фіцула), теорія поетапного формування 

розумових дій (П. Гальперін, Н. Тализіна та ін.); система формування 

професійно-педагогічних умінь вчителя-вихователя (Л. Спірін та ін.). 

Оновленню змісту та структури професійних знань і умінь приділяли увагу 

В. Бондар; Н. Кічук, О. Мороз, Н. Ничкало.  

Окрім цього, поміж низки професійних умінь науковці виділяють творчі 

педагогічні уміння (Н. Котляревська, В. Кузін, В. Ружицький). Різні підходи до 

формування творчих умінь у процесі професійного навчання педагогів 

сформульовані у наукових працях А. Акімова, І. Войтович, В. Гущенко, 



О. Дикухи, Н. Єсіної, В. Клименко, В. Романенко, І. Проценко, І. Самсонової, 

С. Сисоєвої, Л. Трубіної, Т. Шаменкової. Науковці стверджують, що знання й 

уміння передаються завдяки організації педагогічної взаємодії на засадах 

співтворчості. Практичну значущість для організації педагогічного процесу у 

вищому навчальному закладі має методика формування педагогічних умінь у 

студентів факультету дошкільного виховання щодо керівництва 

зображувальною діяльністю дітей У. Ібрагімова. Представлені  у дослідженні 

У. Ібрагімова види педагогічних умінь, класифіковані на загальнопедагогічні, в 

яких відокремлена підгрупа діагностико-прогностичних умінь (творчих), і 

спеціальних (художньо-творчих). Доречним є доповнення змісту 

представленого дослідження власним визначенням «творчих умінь 

образотворчого характеру». На нашу думку, «творчі уміння образотворчого 

характеру» – це комплексна система дій, спрямованих на створення візуальних 

образів, які відрізняються оригінальністю та суб’єктивною новизною, шляхом 

творчого використання знань та навичок у мінливих умовах за участю 

свідомості. 

Водночас, дослідженню факторів, що сприяють формуванню творчих 

здібностей особистості, мотивів «творчої» діяльності та розвитку творчої  

активності присвятили свої роботи – Ю. Гільбух, В. Дружинін, Л. Єрмолаєва-

Томіна, О. Колеченко, Ю. Косенко, Н. Петров, В. Роменець, Л.  Савченко, 

М. Стась; формуванню професійно-творчих умінь майбутнього вчителя  в 

процесі діалогової взаємодії – І. Проценко та ін. 

Аналіз змісту наукових досліджень показав, різнобічність підходів до 

розгляду проблеми формування творчих педагогічних умінь у студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів, відсутність характеристики особливостей 

протікання процесу формування творчих умінь образотворчого характеру у 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, визначення факторів, 

що забезпечують його. 



Мета статті. Розкрити сутність і зміст педагогічних факторів процесу 

формування творчих умінь образотворчого характеру у студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У психологічних словниках 

фактор розглядається як прихована змінна, що виникає при обробці показників 

(В. Шапарь). На нашу думку дуже вдало у  психолого-педагогічному словнику 

Є. Рапацевича розмежований зміст понять психологічний і педагогічний 

фактор. Педагогічний фактор автором розглядається як «будь-яке педагогічне 

явище, що є рушійною силою іншого явища», а психологічний фактор – 

причина, рушійна сила будь-якої психічної зміни, явища [8, с. 846]. 

Сучасні науковці виділяють цілий комплекс факторів, які допомагають 

реалізувати технологію формування творчих умінь у студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів. Вони поділяють фактори на три групи: 

об'єктивні, суб'єктивні та об'єктивно-суб'єктивні. Об'єктивні фактори – 

пов'язані з умовами організації фахового середовища, на які педагог як 

професіонал не має безпосереднього впливу (фактор мети вивчення предмета, 

фактор інформаційно-методичного забезпечення, фактор матеріально-

технічного забезпечення, фактор організації викладання, фактор відбору та 

контролю фахівців, фактор колективу). Суб'єктивні – пов'язані з педагогом як 

суб'єктом фахової діяльності. Вплив цих факторів може свідомо регулюватися і 

коригуватися самим вчителем (фактор мети фахової діяльності, фактор знань, 

фактор умілості, фактор фахової саморефлексії, адекватності оцінки педагогом 

рівня свого професіоналізму, професыйних якостей, діяльності, власних 

перспектив; фактор самовдосконалення, фактор задоволеності фаховою 

діяльністю, фактор творчої актуалізації та ін.). Об'єктивно-суб'єктивні, які 

діють на всіх рівнях і безпосередньо впливають на об'єктивні і суб'єктивні 

фактори. До них відносяться:  фактор ціннісного ставлення до професіоналізму, 

фактор престижу педагогічної професії, фактор соціальної домінантності 

педагога, що передбачає необхідність наявності високого рівня 



відповідальності за результати своєї праці, почуття обов'язку перед 

суспільством в цілому і перед окремими людьми [6]. 

Проаналізувавши зміст представлених факторів ми вважаємо за необхідне 

доповнити їх перелік, уточнивши зміст поняття «формування творчих умінь». 

За І. Самсоновою, «формування творчих умінь» – цілеспрямований процес 

активної співпраці викладача та студента, в результаті якого студент набуває 

готовності до творчої самореалізації в професійній діяльності [10]. На нашу 

думку, ефективність процесу формування творчих умінь образотворчого 

характеру у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

забезпечить ряд педагогічних факторів, а саме: середовище, традиції, вмілість, 

досвід, характер, потреба, обізнаність, спадковість, смаки. 

Так, наприклад, важливим джерелом пізнавальної активності людини є 

досвід творчої діяльності. На думку В. Буряка «досвід являє собою закріплену 

єдність знань і вмінь, що переросла в модель дій за будь-якої ситуації; 

програму, прийняту за зразок при вирішенні всіляких завдань [1, с. 21]. 

В. Нагаєв стверджує, що погодження індивідуального емпіричного досвіду 

людини з культурним суспільним забезпечує цілісне сприймання світу на 

засадах інтеграції змісту [5]. З одного боку, «без форми і методів трансляції 

соціального досвіду неможливо формування особистості, з іншого – 

опановуючи соціальний досвід, особистість успадковує форми і методи його 

подальшої трансляції» [1, с. 60]. «Технологічна оцінка дійсності пов’язана не 

тільки з результатом діяльності, а також з досвідом творчої діяльності як 

результатом входження людини в різні сфери діяльності. Представлений 

показник оцінюється згідно власних нормативів творчої особистості» [3, с. 55].  

Отже, творчий процес співвіднесений із сучасним культурним життям 

 суспільства є транслятором соціального досвіду та дієвим механізмом його 

трансформації та перетворення. 

Взаємозв’язок особистості з соціальним оточенням спрямований на прояв 

індивідуального в загальному. Система відносин залежить від темпераменту та 



характеру людини; реалізується в процесі накопичення індивідуального досвіду 

та проявляється в творчому процесі.  

Крім того, характер визначається ставленням людини до професійної 

діяльності і самої себе. Реконструювання характеру допомагає 

сформувати динамічність професійного образу респондента через розкриття 

індивідуальних способів організації цілісної життєвої перспективи [3]. 

Встановлено, що ефективність формування творчих умінь образотворчого 

характеру у студентів вищих педагогічних навчальних закладів залежить від 

індивідуально-типологічних проявів творчих рис, характерологічних 

особливостей майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (творчої 

активності, емоційної напруженості, позитивної налаштованості на творчий 

процес, цілеспрямованості, самостійності та ін.). 

Розглянемо наступний фактор, що забезпечує ефективність 

процесу формування творчих умінь образотворчого характеру – середовище. 

Воно створюється як психічне, духовне, соціальне, культурне оточення, з 

метою забезпечення умов для розвитку пізнавальних і творчих здібностей, 

підтримки і стимулювання пізнавальної активності студентів, емоційного 

проживання різних ситуацій особистістю; усвідомлення сприйнятої інформації 

і трансформації отриманих знань, реалізації засвоєних на заняттях способів 

творчої діяльності майбутніми вихователями дошкільних навчальних закладів. 

Професійне середовище визначається засобами, умовами праці та 

взаємостосунками суб’єктів творчого процесу. Важливою умовою створення 

середовища є здатність викладача віддавати пріоритет студенту. Зовнішні та 

внутрішні умови стимулюють потребу у пошуку студентами способів, 

механізму особистісного та професійного вдосконалення  в процесі формування 

творчих умінь образотворчого характеру. Одним із напрямків підготовки 

майбутніх вихователів, на нашу думку, є формування творчих професійних 

умінь. Ми вважаємо, що мобільність середовища сприяє узагальненню 

компонентів творчих умінь образотворчого характеру для виконання різних 

функцій, але зберігає індивідуальність їх прояву. Майбутній вихователь 



дошкільного навчального закладу повинен досягти стану безпеки та рівноваги з 

середовищем, що забезпечить особистісно-професійну готовність студентів до 

реалізації творчих умінь образотворчого характеру в межах художніх традицій. 

Художня традиція в свою чергу закріплена в художньому досвіді гарантує 

збереження культурного досвіду, зв'язок і взаєморозуміння поколінь. Вона 

створює умови, що сприяють пробудженню творчої ініціативи респондента, яка 

реалізується за допомогою творчих професійних умінь. Культурні надбання як 

носії культурних традицій детермінують естетичні почуття людини, що 

зароджуються через культурні форми життя творчої особистості та впливають 

на загальний розвиток суспільства. 

Розвинутий смак дозволяє майбутнім вихователям дошкільних навчальних 

закладів естетично освоювати навколишню дійсність; створювати красу 

навколо себе. Характер емоційних переживань, почуттів впливає на творче 

вирішення педагогічних задач. Довершеність естетичної діяльності збагачує 

естетичні почуття людини, викликає задоволення від творчого процесу; 

пробуджує творчі сили; забезпечує культурне розмаїття матеріального світу, 

що впливає на загальний культурний рівень творчої особистості та професійної 

діяльності в межах успадкованих художніх традицій.  

Спадковість представлена як внутрішня тенденція збереження 

успадкованих задатків особистістю, що забезпечують розповсюдження 

художніх надбань як показника загальнокультурного рівня пращурів. Водночас, 

вона характеризує акт і результат художньої творчості, що має професійно-

спрямовану функцію як потребу в засвоєнні художнього досвіду творців.  

На думку вчених, основою досвіду суб’єкта є потреби, що невід’ємно 

пов’язані з емоціями і почуттями. Активність потреб має емоційно-почуттєві 

форми вияву та  відображена за допомогою емоцій в переживаннях [3]. За 

С. Рубінштейном потреба як емоційний стан виступає активним елементом 

свідомості, що формує світогляд особистості; регулює діяльність організму та 

педагогічну творчу дію; мотивує поведінку та пізнавальний процес [9]. 



Отже, потреба творчо діяти впливає на творче самопочуття студента; 

рівень обізнаності та сформованості творчих умінь образотворчого характеру у 

респондентів. 

Знання сучасних тенденцій освіти, концептуальних основ 

організації творчого процесу в дошкільному навчальному закладі, вікових і 

індивідуальних особливостей людини дозволяє максимально організовувати 

творчий осередок, який допоможе самореалізації творчого потенціалу 

особистості.  

На основі професійних знань формується педагогічна свідомість – 

принципи та правила, що лежать в основі дій і вчинків особистості. Останні 

виробляються на основі досвіду, але усвідомити їх допомагають наукові 

знання.  

Отже, рівень обізнаності студентів впливає на якість формування творчих 

умінь образотворчого характеру, загальну культуру респондентів. 

Вмілість Л. Загородня визначає як індивідуально-специфічний прояв 

готовності до практичних і теоретичних дій на основі власного досвіду, що 

відображається в творчій педагогічній діяльності. Вмілість залежить від 

характеру; має вплив на глибинні якості особистості, освоєння творчої 

педагогічної дії  як складових уміння в їх індивідуально-неповторній формі [2]. 

Вона виступає результатом професійного досвіду особистості, що забезпечує 

безпомилковість реалізації студентами педагогічної дії та творчого уміння 

образотворчого характеру. 

«Вміла дія – це така дія, яка може бути виконана різними способами, в 

залежності від відповідних умов і обставин; здібність здійснювати дії, набуті в 

результаті навчання» [4, с. 124].  

На нашу думку, «вмілість» − це сукупність способів педагогічних дій і 

операцій, що забезпечують якість формування творчих умінь образотворчого 

характеру у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів та їх 

успішну реалізацію в творчій професійній діяльності за допомогою об’єктивних 

і суб’єктивних факторів.  



Висновки. Представлені фактори є необхідними умовами існування 

культури взагалі та мистецтва зокрема.  У поєднанні з педагогічними умовами 

вони забезпечують активну взаємодію суб’єктів творчого процесу; збагачують 

знання та трансформують їх у практичну діяльність; дозволяють якісно 

побудувати процес формування творчих умінь образотворчого характеру, 

сформувати професійно-зрілого фахівця дошкільної освіти. 

 

Література: 

1. Буряк В. К. Педагогічна культура : теоретико-методологічний аспект / 

Володимир Костянтинович Буряк. – К. : ВП «Деміур», 2005. – 232 с. 

2. Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного 

закладу : [навч. посіб.] / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. – Суми : 

Університетська книга, 2010. – 319, [1] с. 

3. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії : навч. посіб. для вчителів, аспірантів, 

студ. середніх та вищ. навч. закладів / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К. : Укр.-фінс. 

ін.-т менедж. і бізнесу, 1997. – 302 с. 

4. Крайг. Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. – [9-е изд.] – СПб. : 

Питер, 2007. – 940 с. – (Серия : Мастера психологии). 

5. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі : [навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закладів] / Віктор Михайлович Нагаєв. – К. : Центр учбової 

літератури, 2007. – С. 176-219.  

6. Педагогічна акмеологія : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

otherreferats.allbest.ru>pedagogics/001/5714 

7. Педагогічна Конституція Європи : Преамбула [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу : htt : //yspu.org/images/0/00/Frankfurt 2013/pdf 

 8. Психолого-педагогический словарь / [сост. Е. С. Рапацевич]. – Мн. : 

«Соврем. слово», 2006. – 928 с.  

9. Роменець В. А. Історія психології ХХ століття : [навч. посіб.] / 

[В. А. Роменець, І. П. Маноха; вст. ст. В. О. Татенка, Т. М. Титаренко]. –  [2-е 

вид., стереотип.]. – К. : Либідь, 2003. –  992 с. 



10. Самсонова И. Г. Формирование творческих умений будущих учителей 

технологии и предпринимательства в учебной деятельности : дис. ...канд. пед. 

наук : 13.00.08 / Самсонова Ирина Геннадьевна. – Челябинск, 2005. – 186 с.  

Стаття відправлена: 20.08.2014 р. 

© Бадіца М.В. 

 

 

 

 

 
 


