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      У сучасних умовах розвитку освіти і вимог до її рівня, у зв'язку зі 

зміною системи художнього навчання дітей у нашій державі, переходом до 

нових програм з образотворчого мистецтва, з'явилася потреба значно 

поновити зміст і концептуальні основи викладання образотворчого мистецтва 

у вищих педагогічних навчальних закладах. Специфіка сучасного наукового 

осмислення визначеної проблеми потребує впровадження інноваційних 

методів, прийомів та форм у навчальний процес художньопедагогічної 

підготовки майбутніх вчителів початкових класів [3].  

Аналіз питань проблеми показує, що важливим аспектом підвищення 

професіоналізму вчителів початкових класів є завдання втілення 

концептуальних підходів та сучасних методів художнього навчання і 

естетичного виховання школярів у програми вищих навчальних закладів 

педагогічного спрямування в галузі мистецької освіти на наукових засадах.  

Такий підхід окреслив завдання сучасного розгляду сутності нової 

моделі формування творчого фахівця. Модель з її змістовими складовими має 

базуватися на сучасних тенденціях розвитку мистецької освіти, національної 

культури, духовності. Використовуючи сучасні наукові дослідження і 

новоінноваційні практичні досягнення [2].  

Побудова процесу підготовки майбутніх вчителів початкових класів на 

заняттях з образотворчого мистецтва в Педагогічному коледжі Львівського 

національного університету імені Івана Франка здійснюється за такими 

напрямками – методологічна, психологопедагогічна, художня 

компетентність. Зміст основних складових компетентності вчителя 

передбачає продуктивну діяльність студентів у процесі навчання від 

характеру активного сприйняття лекційного матеріалу до практичної 

творчометодичної активності. У формуванні останньої значне місце 

приділяється удосконаленню професійних потреб і мотивів творчо-

методичної діяльності при використанні методу наочного навчання основ 

образотворчого мистецтва. Лекційна форма занять з образотворчого 

мистецтва за змістом має гностично-культурознавчий характер, що дозволяє 

більш активно включати студентів в творчо-методичну діяльність. Особлива 

увага на заняттях приділяється практичній підготовці відповідно змісту 

шкільної програми "Образотворче мистецтво" з навчальних завдань "художні 

техніки, способи та прийоми зображення різними матеріалами".  

Значна частина часу на заняттях приділяється проведенню майстер-

класів за визначеною тематикою заняття. Майстер-клас — це передавання 

викладачем слухачам досвіду, майстерності, найчастіше шляхом прямої та 

коментованої демонстрації прийомів роботи.  



Переваги майстер-класу як групової форми навчально-методичної 

роботи: 

 -майстер-клас забезпечує формування мотивації та пізнавальної 

потреби студентів у конкретній художньо-творчій діяльності; стимулює 

пізнавальний інтерес, прагнення до творчого успіху; 

 - у ході майстер-класу відпрацьовуються  інноваційні художні техніки 

та прийоми, уміння та навички, розвивається  самоорганізація і самоконтроль 

студентів у мистецькій діяльності; 

- під час проведення майстер-класу здійснюється індивідуальний підхід 

по відношенню до кожного студента, відслідковуються позитивні результати 

навчально-пізнавальної, художньо-творчої  діяльності; 

- майстер-клас – форма організації активної самостійної роботи 

студентів, під час проведення якої використовуються емпіричні методи 

дослідження: спостереження, ознайомлення з художніми матеріалами та 

інноваційними мистецькими техніками, виконання власноруч художнього 

виробу,  розробка дидактичних матеріалів для творчої роботи у власній 

педагогічній діяльності. 

 Таким чином, майстер розкриває слухачам авторську систему роботи. 

Майстер-клас створює умови для зростання педагогічної майстерності на 

основі рефлексії власного мистецького та педагогічного досвіду. Досягнення 

цілей в роботі майстер-класу визначається відповідно до поставленої мети. 

Результатом спільної діяльності є мистецький виріб, який створив студент під 

керівництвом викладача з метою застосування його у практиці власної 

діяльності [1]. 

Завдання майстер-класу: передача викладачем свого досвіду шляхом 

прямого і коментованого показу послідовності дій, прийомів художньо-

творчої та педагогічної діяльності; спільне виконання художньо-творчої 

роботи у зазначеній техніці, вирішення поставленої в програмі майстер-класу 

проблеми; рефлексія власної художньої майстерності учасниками майстер-

класу; надання допомоги студентам у визначенні завдань саморозвитку і 

формуванні індивідуальної програми самоосвіти та самовдосконалення. 
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