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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ХУДОЖНИКІВ ДО 

ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  

У статті йдеться про сучасні засоби підготовки майбутніх учителів-

художників до організації різних форм позакласної роботи школярів з 

образотворчого мистецтва. Позакласна робота з образотворчого 

мистецтва є актуальною проблемою сучасної мистецької педагогіки і має 

свою специфіку, яка передбачає творчу співпрацю педагога та учнівського 

колективу, сприяє розвитку пізнавальної та творчої активності учнів у 

художній творчості, формує естетичний смак, активізує самостійний 

творчий пошук при вирішенні художніх завдань. 

Формування професійної готовності майбутніх учителів до реалізації 

завдань позакласної роботи з образотворчого мистецтва в школі 

здійснюється у процесі вивчення основ оформлювального мистецтва. 

Розкривається зміст курсу, пропонується тематика завдань індивідуальної 

та самостійної роботи студентів. 
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The article deals with the modern means of preparing future teachers-artists 

to organize various forms of extracurricular work of pupils in fine arts. 

Extracurricular work on fine arts is an urgent problem of contemporary art 

pedagogy and has its own specificity, which involves the creative cooperation of 

the teacher and the student team, promotes the development of cognitive and 

creative activity of students in artistic creativity, forms aesthetic taste, activates 

self-seeking. 

Forming the professional readiness of future teachers to accomplish the 

tasks of extracurricular work in the visual arts at school is carried out in the 



process of studying the basics of decorative arts. The content of the course is 

revealed, the topics of individual and independent work of students are offered. 
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Проблема художньо-професійної підготовки майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва в умовах реформування сучасної системи освіти є 

складною і недостатньо розробленою. ЇЇ зміст сьогодні зорієнтовано на 

особистісний розвиток молоді, що повною мірою сприяє розумінню 

значущості інтелектуальності, освіченості й креативності особистості. На 

розвиток творчих здібностей особистості спрямована вся система освітньо-

виховного процесу в школі, однак особливо важливу роль у ньому відіграє  

художньо-творча діяльність, що забезпечується як класною, так і 

позакласною роботою з образотворчого мистецтва «з притаманними йому 

можливостями формувати свідомість і підсвідомість, інтелектуальну, 

емоційно-почуттєву та вольову сфери, моральне і навіть фізичне здоров’я 

людини» [1, с. 2].  

Завдяки поліфункціональному впливу образотворчого мистецтва 

формуються емоційні, мотиваційні, вольові, когнітивні й творчо-діяльнісні 

складові гармонійної особистості. Позакласна робота з образотворчого 

мистецтва має свою специфіку, яка полягає в особливостях перебігу, логічній 

і часовій структурах такого виду діяльності. Тому вчитель образотворчого 

мистецтва має бути підготовленим до її організації. Однак, на сьогодні 

питанням підготовки майбутніх учителів-художників до організації різних 

форм позакласної роботи школярів з образотворчого мистецтва приділяється 

недостатньо уваги. Тому проблема підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва до організації позакласної роботи в 

загальноосвітніх школах потребує актуалізації та додаткового вивчення [2]. 

«Основи оформлювального мистецтва» є однією з фахових дисциплін, 

що забезпечує формування професійної готовності майбутніх учителів до 

реалізації завдань позакласної роботи з образотворчого мистецтва в школі.  



У науково-методичних працях багатьох вчених досліджувалися різні 

аспекти формування професійної компетентності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва (Є.Барбіна, Т.Носаченко, О.Олексюк, Г.Падалка, 

О.Ростовський, О.Рудницька, Т.Руслова, В.Сергєєв, Ю.Орлов, М.Солом’яний, 

Н.Фадєєва, О.Шевнюк, О.Щолокова, Б.Юсов) [3]. 

На різних історичних етапах розвитку мистецької освіти питання 

художнього розвитку школярів в позакласній роботі розглядалися в працях 

М.Бернштейна, А.Бакушинського, Н.Ганнусенко, І.Лабунської, Д.Лихачова, 

Л.Маліновської, В.Панченка, М.Слісаренка, С.Соловйова, Н.Чєна, 

В.Щербакова. Як невід’ємна частина навчально-виховного процесу, 

позакласна робота з образотворчого мистецтва залишається актуальною 

проблемою сучасної мистецької педагогіки [4]. 

Позакласна робота з образотворчого мистецтва передбачає творчу 

співпрацю педагога та учнівського колективу, сприяє розвитку пізнавальної 

та творчої активності учнів у художній творчості, формує естетичний смак, 

активізує самостійний творчий пошук при вирішенні художніх завдань [5]. 

Формування практичних професійних компетентностей студентів з 

художньої творчості, яка спрямована на організацію та проведення 

позакласної роботи в школі, здійснюється під час вивчення курсу «Основи 

оформлювального мистецтва». Зміст курсу забезпечує вивчення науково-

методичних основ та особливостей художнього оформлення як виду 

художнього проектування, формує практичні вміння художнього оформлення 

предметного середовища, розкриває специфіку його дії на розвиток школярів, 

знайомить студентів з виразними рішеннями та прийомами виконання 

художньо-оформлювальних завдань. Разом з основами пластичних мистецтв, 

студенти опановують принципи проектувального мистецтва, виконують 

площинні та об’ємно-просторові учбово-творчі завдання. Програма 

передбачає вивчення наступних тем. 

1. Значення оформлювального мистецтва в школі. 

2. Колір і світло в оформлювальному мистецтві.  



3. Матеріали та інструменти в художньому оформленні. 

4. Художньо-педагогічні здібності в оформлювальному мистецтві.  

5. Дидактичні принципи методики викладання оформлювального 

мистецтва в школі.  

6. Вимоги до створення ескізного проекту інформаційного стенду. 

Модульний принцип оформлення. 

7. Оформлення інтер’єру та екстер’єру шкільного приміщення 

8. Створення плакату, оголошення, лозунгу, інформаційної таблиці, 

розкладу. 

9. Створення пам’ятного призу для нагородження школярів. 

10. Розробка ескізного проекту і макету знаків візуальної комунікації. 

11. Види шрифтів. Виконання шрифту і шрифтової композиції. 

12. Виконання шрифтового плакату. 

13. Розробка ескізного проекту інформаційного стенду. 

14. Розробка ескізного проекту художнього оформлення шкільної 

виставки (інтер’єру шкільного приміщення). 

15. Розробка ескізу художнього оформлення стінної газети. 

16. Виконання орнаменту для використання в оформленні предметного 

середовища. 

17. Виготовлення макету шкільного інтер’єру. 

18. Розробка ескізного проекту художнього оформлення шкільного 

свята. 

19. Розробка ескізного проекту дитячої ігрового майданчика. 

20. Розробка ескізного проекту художнього оформлення шкільної 

сцени. 

На практичних заняттях студенти розробляють зміст конкурсів, ігор, 

вікторин, тощо. 

Одним з видів позакласної роботи з образотворчого мистецтва в школі є 

оформлення тематичних виставок до шкільних свят. Для підготовки студентів 

до проведення такої роботи в школі в програмі пропонується тема: «Розробка 



ескізного проекту художнього оформлення шкільного свята», що передбачає 

засвоєння такого змісту: мета та значення оформлення шкільних свят; 

врахування особливостей архітектури, художніх та історичних традицій, 

особливостей народної культури регіону; використання фітодизайну, 

художніх виробів з кераміки, декоративної скульптури; етапи художньо 

оформлювальної роботи при виконанні ескізного проекту художнього 

оздоблення шкільного свята складається з наступних дій.  

Студенти одержують індивідуальні завдання на розробку проекту з 

оформлення тематичного шкільного свята. Після ознайомлення з 

аналогічними завданнями та літературою з даного питання, студенти 

розробляють ескізи, виконують малюнки із зображенням перспективи (з 

натури), розробляють ескізи з оформлення фасаду будівлі в декількох 

варіантах та ескіз оформлення свята з урахуванням сюжету сценарію.  

Після затвердження ескізу викладачем, в розробку проекту вносяться 

декоративні елементи та уточнення, узгоджується загальна композиція 

розміщення креслень і елементів декору, робиться записка пояснення. На 

основі виконання попередніх етапів створюється остаточний варіант 

художнього оздоблення шкільного свята, оформляється виставка проектів.  

Зв’язок навчального завдання з розробки святкового оформлення 

потребує набуття спеціальних компетенцій студентів, що необхідні в роботі з 

пропорціями, кольором, масштабністю, властивостями конструктивних 

матеріалів при додатковому освітленні.  

У процесі виконання такого завдання студенти використовують тексти, 

ескізи оформлення фасаду школи, підбирають музичний супровід, створюють 

об’ємні елементи (кульки, гірлянди, декоративні прикраси…) для прикраси 

приміщення: використання предметів народного побуту, графічного або 

живописного панно, яке відображає основну ідею свята. 

Вивчення науково-методичних основ художнього оформлення, 

формування практичних умінь і навичок студентів в організації предметно-

просторового середовища в процесі вивчення курсу «Основи 



оформлювального мистецтва» забезпечує розкриття внутрішнього потенціалу 

та творчої самореалізації майбутнього вчителя-художника. Розширенню 

діапазону предметної компетентності сприяють індивідуальні завдання курсу. 

В програмі пропонується перелік наступних тем для виконання 

індивідуального завдання:  

1) розробити замальовки оформлення шкільного приміщення, творчо їх 

переробляти (композиційно і в колірному вирішенні); 

2) знайомитися з літературою з питань художнього створення творів 

декоративно-прикладного мистецтва; 

3) зробити зарисовки сніжної скульптури до народних казок у вигляді 

ілюстрацій, а також народних образів, окремих об’єктів, начерків з натури 

об’єктів, виконаних професійними художниками під час конкурсів; 

4) зробити зарисовки з натури оформлення сцен до спектаклів, зібрати 

фотографії, запрошення на спектаклі, друкарські матеріали; 

5) виконати тематичні малюнки по оформленню шкільної сцени до 

певного свята на основі дитячих малюнків в розробці ескізу, проекту, макета; 

6) розробити зарисовки знаків візуальної комунікації, зібрати фотографії 

або схеми із знаками, оформити альбом з власними ескізами, які необхідні 

для естетичного виховання школярів з дотриманням правил візуальної 

екології; 

7) освоєння техніки напису по трафарету; 

8) виконання ескізу художнього оздоблення школи, табору, 

використовуючи розміщення інформаційних стендів; 

9) розробити назви для шкільних тематичних виставок з образотворчого і 

декоративно-прикладного мистецтва для різних вікових груп школярів; 

10)  скласти орнаментальне оздоблення для об’єкту – стінної газети, 

інформаційного стенду, шрифтового плакату; 

11)  зробити зарисовки з натури шкільних інтер’єрів, передбачаючи їх 

реконструкцію або часткове переобладнання. 

У процесі засвоєння змісту програми передбачається забезпечення 



педагогічних умов, що сприяють ефективній підготовці майбутніх учителів 

до організації позакласної роботи з образотворчого мистецтва. Серед них: 

удосконалення навчального та методичного забезпечення підготовки 

студентів; здійснення студентоцентровного підходу; гармонізація діяльності в 

системі «педагог – студент»; дотримання демократичного стилю спілкування; 

розвиток навичок естетичного сприймання художніх творів; використання 

міжпредметних зв’язків з фаховими дисциплінами: «Історія образотворчого 

мистецтва», «Основи дизайну», «Рисунок», «Живопис»; орієнтація на 

класичні джерела та шедеври світового мистецтва з метою формування 

духовних цінностей (краса, істина, добро, любов тощо); надання естетичного 

спрямування процесу професійної підготовки студентів; виховання творчого 

ставлення студентів до будь-якого виду діяльності.  

Забезпечення зазначених педагогічних умов дозволяють сформувати 

чітку професійну позицію майбутнього фахівця, серйозне ставлення та 

інтерес до навчання, бажання професійного росту та самоосвіти. У зв’язку з 

цим, у програмі пропонуються завдання для самостійної роботи.  

1. Провести самостійний аналіз якості і художніх закономірностей 

виконання поліграфічної продукції інформаційного характеру з погляду 

вдалого композиційного рішення, виправданості застосування шрифтів, 

кольору, розміру зображень, декоративних елементів в них. 

2. Зібрати і замалювати в цілях аналізу і запам’ятовування композиційні 

схеми, які зацікавили і часто зустрічаються в оголошеннях, різній текстовій 

інформації. 

3. Здійснювати підбір різного виду інформаційно-плакатної і рекламної 

продукції. Постійно вести збір матеріалів ілюстративного і текстового плану, 

вирізок по певній вибраній темі. 

4. Проаналізувати пам’ятні призи, які виконуються для школи. 

Звернути увагу на рішення форми та елементів декору. 

5. Ознайомитися з літературою з художнього створення витворів 

оформлюваного мистецтва. 



6. Систематизувати зарисовки, фотографії, дитячі ескізи, малюнки, 

проекти пам’ятних призів, визначаючи їх образотворчу цінність і 

перспективність при виконанні в матеріалі. Звертати увагу на реакцію 

школярів при роботі над пам’ятним призом, у момент вручення, створювати в 

інтер’єрі умови для збереження призової фундації. Записувати факти 

отримання пам’ятних призів, історію навчання і творчості школярів, які були 

нагороджені цими призами. 

7. Фіксувати власні педагогічні задуми по створенню шкільних призів 

спільно з вчителями мистецтва, технологій, літератури, історії, світової 

художньої культури, що сприятиме створенню переконливого образу призу. 

8. Виконати проекти призів в різних варіантах. 

9. Знайти і проаналізувати зображення знаків візуальної комунікації. 

10. Ознайомитися із спеціальною літературою з питань зорового 

сприйняття, художнього проектування, застосування кольору в інтер’єрі шкіл. 

11. Проаналізувати дитячі малюнки із зображеннями знаків візуальної 

комунікації. Систематизувати їх, зрозуміти припущення про виділення 

інформації в знак, а також спроби визначення обов’язковості фіксації 

інформації за допомогою знака. 

12. Систематизувати власні художні задуми по розробці знаків 

візуальної комунікації для школярів з урахуванням їх віку, з орієнтацією на 

учбові кабінети, а також на правила поведінки в школі. 

13. Виконати вправи по техніці роботи ширококонечным пером або 

плоским пензлем. 

14. Зібрати особисту колекцію різних гарнітур шрифту, що сприятиме 

навику спостереження, розвитку гостроти сприйняття пропорцій шрифту, 

баченню оригінальності його елементів. 

15. Виконати варіант поліграфічного шрифтового плакату. Замалювати, 

сфотографувати зразки шрифтових плакатів, що збагатить досвід і прийоми 

ведення цієї оформлювальної роботи. 

16. Вчитися створювати шрифтові плакати на комп’ютері в текстових і 



графічних редакторах. При виконанні комп’ютерного набору потрібно 

навчитися користуватися різними гарнітурами шрифтів, що розширить 

образотворчу мову комп’ютерного шрифтового плаката. 

17. Систематизувати зображення різних інформаційних стендів. 

18. Ознайомитися із спеціальною літературою з художнього 

проектування. 

19. Створити серії знаків візуальної комунікації для художнього 

оздоблення інформаційних стендів різної форми, габаритів. 

20. Підібрати шрифти, які б відповідали стенду і відповідали ідеї його 

оформлення ілюстративними матеріалами.  

21. Розробити декоративну графіку, яка буде виразним елементом 

оформлення, разом із знаками візуальної комунікації. 

22. Самостійно виконати проекти художнього оздоблення різних 

інтер’єрів шкільних приміщень. 

23. Робити зарисовки з натури інтер’єрів шкільних приміщень, а також 

виставкового простору, нариси і малюнки декоративних елементів для 

тематичних виставок. 

24. Розробити орнамент для проекту художнього оздоблення шкільного 

інтер’єру з урахуванням його функціонального призначення, конструктивних 

особливостей об’єкту, що оформляється. 

25. Зробити декілька мотивів орнаменту на основі традиційних мотивів 

живописного розпису. 

26. Виконати обміри житлового приміщення: кімнати, квартири в 

ескізному варіанті. 

27. Виконати виміри предмету меблів і представити ескізний варіант 

макета цього предмету в масштабі 1:10. 

28. Продумати варіант і зробити ескіз макета для шкільного інтер’єру 

на тему: «Зимовий сад», «Урочиста лінійка», «Виставка юних творців», 

«Кімната відпочинку», «Літературне читання» і ін. 

29. Самостійно виконати оформлення фасаду шкільної будівлі для 



різних свят, продумати при цьому різноманітність декоративних елементів. 

30. Продумати і виконати проект дитячого ігрового майданчика на 

певну тему, відповідну віку дітей, зацікавити школярів художнім рішенням, 

дизайном. Самостійно зробити зарисовки аналогічних дитячих споруд, вести 

альбом, збирати фотографії, вирізки з друкарської продукції. 

31. Збирати матеріали, зарисовки, фотографії святкових заходів, 

фольклорних свят, що проводяться в місті, селищі, місцях народних гулянь, а 

також дитячі малюнки із зображенням дитячих ігор.  

32. Виконати обміри шкільної сцени в ескізному варіанті. 

33. Продумати варіанти оформлення фонового оформлення сцени для 

проведення певного шкільного свята (етнографічного, тематичного, 

присвяченого історичним датам, випускному вечору, Новому року і ін.). 

Продумати освітлення, колірне рішення в цілому. 

34. Підбір теоретичного матеріалу та підготовка матеріалів до 

практичних аудиторних занять за темою. 

35. Зібрати зразки шрифтів та орнаментального графічного оформлення 

творів друкарства. 

36. Вивчити особливості структури мотивів орнаментів різних 

мистецьких епох, країн. 

37. Виконати серію зразків різних видів шрифтів.  

38. Законспектувати теоретичний та методичний матеріал за різними 

літературними джерелами про визначних майстрів художнього оформлення. 

У процесі проходження навчально-творчих та виробничих практик 

студенти творчо використовують предметні компетентності з 

оформлювального мистецтва, які формуються у результаті застосування 

креативного підходу у системі їх підготовки до організації художньо-творчої 

діяльності учнів основної школи. Такий підхід передбачає позбавлення 

освітнього процесу у вищому закладі освіти від шаблонів та умовностей і 

надання переваги нестандартним рішенням, використання сучасних 

технологій навчання. Зорієнтований на формування творчої особистості 



майбутніх учителів образотворчого мистецтва, розвиток їх власного почерку, 

імпровізації та інтуїції в процесі художньо-педагогічної підготовки, 

креативний підхід уможливлює наближення процесу навчання студента до 

реальних умов роботи вчителя у загальноосвітньому навчальному закладі, що 

дозволяє відчути та зрозуміти особливості його професійної творчості.  

Завдання для самопідготовки, що пропонуються програмою «Основи 

оформлювального мистецтва» спрямовані на використання креативного 

підходу у їх виконанні. Виконання пропонованих завдань впливає на 

підвищення творчої активності студентів, вимагає прояву ціннісної 

інтерпретації, задовольняє потреби у новизні створення самобутнього твору. 

Наведемо їх перелік. 

1. Охарактеризуйте етапи написання плакату, оголошення, інформаційної 

таблиці, розкладу. 

2. Основні види композиції, які використовуються в художніх роботах, 

типових для оформлювального мистецтва (на прикладі плакату і 

оголошення). 

3. Роль і образотворче значення кольору в художньо-оформлювальних 

роботах (плакат, оголошення, інформаційний стенд тощо). 

4. Основні етапи створення знаків візуальної комунікації. 

5. Художні матеріали, техніка виконання знаків візуальної комунікації для 

школи. 

6. Застосування методу художньо-графічного аналізу рукописних 

шрифтів. 

7. Принципи побудови шрифту, компоновка тексту. 

8. Шрифтовий плакат, як один з дієвих засобів представлення текстової 

інформації.  

9. Колірні поєднання «шрифт – фон», які застосовуються у виконанні 

шрифтового плакату. 

10. Особливості створення загальної композиції шрифтового плакату.  

11. Основні етапи виконання проекту інформаційного стенду. 



12. Види композиції інформаційного стенду, які підходять для художнього 

оздоблення школи, оздоровчого табору, окремого інтер’єру. Засоби 

гармонізації форми, які враховуються при розробці проекту інформаційного 

стенду. 

13. Етапи в роботі художника-оформлювача над виконанням проекту 

художнього оздоблення тематичної виставки. 

14. Основні вимоги до оформлення тематичних виставок в школі. 

15. Основні елементи художнього оздоблення стінної газети (малюнки, 

шаржі, карикатури, декоративний лад трактування).  

16. Декоративні якості орнаменту, що використовується в оформлювальних 

роботах. 

17. Макет і його роль в створенні проекту. 

18. Види макетів і їх особливості. 

19. Елементи художнього оздоблення шкільного свята, які необхідно 

виконувати в ескізі. 

20. Роль вчителя образотворчого мистецтва в реалізації сценарію 

шкільного свята. 

21. Вимоги та послідовність виконання проекту дитячого ігрового 

майданчика. 

22. Структура проекту дитячого ігрового майданчика. 

23. Послідовність розробки проекту «Снігове містечко». 

24. Зміст задуму художнього оздоблення сцени (її окремих частин). 

25. Значення кольору і світла в оформлювальному мистецтві. 

26. Види штучного освітлення, які використовуються в шкільній 

оформлювальній практиці. 

27. Матеріали, які використовуються в практиці оформлювальних робіт в 

школі. 

28. Дидактичні принципи методики викладання основ оформлювального 

мистецтва в школі.  



29. Охарактеризуйте етапи написання плакату, оголошення, гасла, 

інформаційної таблиці, розкладу. 

30. Основні види композиції, які використовуються в художніх роботах, 

типових для оформлювального мистецтва (на прикладі плакату і 

оголошення). 

31. Роль і образотворче значення кольору в художньо-оформлювальних 

роботах (плакат, оголошення, інформаційний стенд тощо). 

Аналіз педагогічних досліджень та практики організації позакласної 

роботи в загальноосвітніх школах доводить, що її зміст і завдання зумовлені 

сучасними соціокультурними умовами, пов’язаними із глобалізацією та 

гуманізацією, інтеграцією та технократизацією, втратою ціннісних 

пріоритетів в суспільстві. У контексті цього феномен позакласної роботи слід 

інтерпретувати як цілеспрямований процес особистісного розвитку школяра в 

позакласній діяльності з образотворчого мистецтва, що спрямований на 

подолання негативних впливів довкілля на особистість, задоволення потреб у 

свободі й комунікації, творчого самовираження. 

Вивчення курсу «Основи оформлювального мистецтва» спрямований 

на формування готовності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до 

організації в подальшій професійній діяльності позакласної роботи з 

художньо-естетичного напряму, зміст якого окреслюється відповідно до 

культурно-мистецького компоненту шкільної освіти. 
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