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Анотація. У статті висвітлено питання формування професійних компетентностей 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення живопису. 

Обґрунтовано вивчення дисципліни «Живопис», як важливої складової професійно-

художньої підготовки майбутніх фахівців. Підкреслено, що навчальна дисципліна являє 

собою цілісну та послідовну структуру, яка передбачає перелік завдань, від простого до 

складного, здійснюючи основну задачу вищої художньо-педагогічної школи – формування 

фахових компетентностей, необхідних для майбутньої професійної діяльності. 

Ключові слова: професійні компетентності, професійна підготовка, вища освіта, учитель 

образотворчого мистецтва, живопис. 

Сучасний розвиток суспільства потребує професійних фахівців здатних до 

самостійної творчої діяльності, підготовлених до розв’язання завдань для 

державного розвитку. Наразі вища освіта впроваджує компетентнісний підхід 

професійної підготовки. Так, у Законі України «про освіту» (2017 р.) зазначено, 

що метою вищої освіти є здобуття особою високого рівня наукових та/або 

творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для 

діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань [1]. 

У сучасних розроблених державних стандартах, разом з 

кваліфікаційними вимогами, означені такі поняття, як: компетентність і 
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компетенція. Які, в свою чергу, поділяються на інтегральні, загальні, та фахові 

(професійні) компетентності.  

Отже, вища освіта сьогодення спрямована на підготовку фахівця з 

високим інтелектуальним та професійно-кваліфікаційним рівнем, що вимагає 

від навчально-виховного процесу формування у майбутнього випускника 

необхідного комплексу професійних компетентностей. Адже, вчитель 

образотворчого мистецтва повинен володіти високим рівнем професійних 

компетенцій, оскільки від його навичок та вмінь залежить розвиток їх і в учнів. 

У ракурсі досліджуваної проблеми важливо підкреслити, що сучасні 

теоретико-методичні та практичні аспекти підготовки майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва ґрунтуються на традиціях образотворчого 

мистецтва та дослідженнях таких вітчизняних вчених-художників, як: Г. Бєда, 

М. Волков, М. Ростовцев, П. Чистяков, Є. Шорохов та ін. Аналіз сучасних 

досліджень та публікацій показує, що проблема формування фахових 

компетентностей майбутніх учителів мистецьких дисциплін підкреслюються 

у доробках таких науковців, як: Є. Антонович, Т. Паньок, Н. Ратковськи, 

О. Рудницька, Л. Масол, Г. Фешина, О. Шевнюк та ін. 

Актуальність статті обумовлена потребою вдосконалення процесу 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, щоб держава 

отримала такого фахівця, який цінує традиції, але при цьому здатний 

працювати в умовах стрімкого росту інформації, який впроваджує інноваційні 

педагогічні технології навчання. Отже, проблема формування професійних 

компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі 

вивчення живопису у вищому навчальному закладі заслуговує особливої 

уваги. 

Відповідно до освітньої програми «Середня освіта (Образотворче 

мистецтво)» зі спеціальності 014 «Середня освіта (образотворче мистецтво)» 

основний фокус спрямований на підготовку висококваліфікованого фахівця у 

галузі образотворчого мистецтва та методики викладання образотворчого 

мистецтва, здатного до виконання професійних завдань, формування у 

школярів базових мистецьких компетентностей, виховання в учнів ціннісного 
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ставлення до дійсності та мистецтва, розвиток художньої культури та 

художньої свідомості, здатності до самореалізації, самовдосконалення та 

практичної образотворчої діяльності. 

Вищезазначене посилює актуальність формування професійних 

компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі 

вивчення саме фахових дисциплін. Так, підкреслимо, що живопис є фаховою, 

обов’язковою дисципліною. Зміст означеної дисципліни має величезний 

потенціал для професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва, адже це підґрунтя образотворчої грамоти, що спрямоване на 

розвиток художньо-естетичної культури та формує вміння художнього 

відображення дійсності.  

У процесі вивчення дисципліни «Живопис» здобувачі освіти засвоюють 

теоретичний матеріал та відточують практичні навики та уміння в роботі 

різними художніми матеріалами. Також, означимо, що живопис формує 

мислення, бо це не просто вивчення засобів зображення, а оволодіння 

побудовою художньої форми. Вивчаючи дисципліну «Живопис» студенти 

засвоюють принципи реалістичного зображення кольором на площині з 

передачею пропорцій, конструктивних, об’ємних, просторових та 

матеріальних властивостей зображувальних предметів. 

Розроблена навчальна програма з дисципліни «Живопис», викладачами 

кафедри образотворчого мистецтва Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди, передбачає системне та послідовне вивчення 

навчального матеріалу, містить перелік завдань, як теоретичних, так і 

практичних, має регламент годин на їх виконання. Зазначимо, що метою 

навчальної дисципліни, є оволодіння образотворчою грамотністю, теоретичними 

та практичними знаннями з академічного живопису, розвиток об`ємно-

просторового мислення, творчих здібностей та образного уявлення здобувачів 

освіти шляхом формування фахових умінь. Так, вивчення дисципліни 

«живопис» спрямоване на вирішення таких основних завдань, як:  

– оволодіння професійною грамотністю; 

– набуття знань реалістичного живопису; 



 
SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF» | № 75 

 

53 

– відчуття колориту, тону, композиційної цілісності, просторового 

бачення; 

– оволодіння різними живописними матеріалами та техніками; 

– формування живописних навичок трактовки форми та простору; 

– оволодіння живописними методами зображення натури, працюючи над 

виконанням практичних завдань. 

У ракурсі досліджуваної проблеми важливо підкреслити, що 

першочерговим завданням є – навчання образотворчій професійній 

грамотності взагалі. Отже, живопис не вивчається виокремлено від історії 

образотворчого мистецтва, композиції, малюнку та інших мистецьких 

дисциплін. Так, композиція – є фундаментом, основою будь-якого художнього 

твору, будь то живопис, рисунок, декоративно-прикладний твір тощо. Також, 

студент повинен добре володіти малюнком, вміти конструктивно будувати 

предмети, враховуючи перспективу та пропорції, передавати об’ємні та 

просторові властивості. Вище сказане визначає всебічне, гармонійне, 

вивчення образотворчого мистецтва – є вирішенням основного завдання у 

процесі професійної підготовки майбутнього фахівця. Саме це й зумовлює 

комплексний підхід, позаяк існуючи міжпредметні зв’язки дозволяють 

здобувачам освіти на будь-якому етапі вільно та якісно реалізовувати різні 

знання для втілення творчого задуму.  

У площині досліджуваної проблеми, звернемо увагу, що академічний 

живопис має давні традиції та продуману педагогічну систему, що перевірена 

часом. Вона передбачає послідовне ускладнення виконуючих завдань: 

натюрморт, голова людини, пів-фігура, фігура, оголена фігура, одягнена 

фігура. Процес практичної підготовки супроводжується тривалими 

постановками, в процесі яких студент вирішує ряд завдань, зокрема, 

компонування на площині, організація та передача характеру форми, 

моделювання тоном, кольором, кольорово-тональні відношення тощо. 

Відповідно до існуючих традицій, викладачами кафедри образотворчого 

мистецтва розроблено зміст навчальної дисципліни «Живопис» за наступними 

модулями, зокрема: 
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– Модуль 1. Вивчення технік акварельного живопису в учбовому завданні 

«натюрморт» (техніка акварельного лесування, техніка монохром); 

– Модуль 2. Вивчення законів колориту і застосування їх у натюрморті 

(Натюрморт з контрастними кольоровими відносинами, зі зближеними 

кольоровими відносинами, та з складними кольоровими сполученнями); 

– Модуль 3. Виконання в техніці гуаш натюрморту з предметів побуту; 

– Модуль 5. Моделювання голови з плечовим поясом засобами живопису 

(Виконання етюду голови людини в техніці монохром, короткострокові етюди 

голови людини на прості кольорові і тонові відношення, голова людини з 

плечовим поясом на нюансові кольорові відношення); 

– Модуль 6. Принципи моделювання об`єму напівпостаті людини 

кольором. Використання різних засобів живопису для вирішення різних 

учбових задач; 

– Модуль 7.Одягнена та оголена напівпостать людини на ясні тонові та 

гармонійні кольорові відношення; 

– Модуль 8. Одягнена фігура людини в різних кольорових  

середовищах. 

Отже, навчальна дисципліна «Живопис» являє собою цілісну та 

послідовну структуру, яка передбачає перелік завдань, від простого до 

складного, здійснюючи основну задачу вищої художньо-педагогічної школи – 

формування фахових компетентностей, необхідних для майбутньої 

професійної діяльності. 

Таким чином, формування професійних компетентностей у майбутніх 

вчителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення живопису 

викладачами кафедри образотворчого мистецтва у Харківському 

національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди 

відбувається з урахуванням традицій, та має комплексний підхід. 

Підкреслимо, що живопис не вивчається виокремлено від інших мистецьких 

дисциплін, оскільки існуючи міжпредметні зв’язки дозволяють здобувачам 

освіти на будь-якому етапі вільно та якісно реалізовувати різні знання для 

втілення творчого задуму. 
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