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ABSTRACT  
The article is devoted to the theoretical substantiation of the criteria for evaluating the 

formation of professional competence of future teachers of fine arts, where creative project 
activity serves as a means of formation. The concepts of ―professional competence of the 
teacher of fine arts‖, ―criteria for evaluation‖, ―criteria for evaluation of the formation of 
professional competence of teachers of fine arts‖ are analyzed. It is emphasized on the 
necessity of scientific researches on the definition of new criteria for evaluating the level of 
professional competence formation of future teachers of fine arts as a consequence of 
conceptual changes in school education, which are specified in the Law ―On General 
Secondary Education‖ and provided by the Concept of the New Ukrainian School, which is 
actively implemented in the domestic education and directly affects the training of future 
teachers in higher educational institutions (updated law ―On Higher Education‖). 

The authors describe the criteria developed by them for the diagnosis of the level of 
formation of professional competence of future teachers of fine arts in three directions: 
motivational, operational and active, reflective, and their indicators (high, medium, low), 
where the creative activity is the means of formation. On the basis of scientific analysis, it is 
concluded that the criteria correspond to the specific competencies and author's model of 
training future teachers of fine arts by means of creative project activities. The 
appropriateness of the criteria is emphasized; the emphasis is made on its universality, 
combinability and individualization opportunities in the consideration of each individual 
student regarding the level of formation of his/her professional competence. The criteria 

https://orcid.org/0000-0002-7766-7642
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https://orcid.org/0000-0001-7746-9219


Наукові записки БДПУ (http://bdpu.org/pedagogy/ua/)  

ICV  2017: 63.43 
DOI  10.31494/2412-9208-2019-1-1 

265 

correspond to the modern requirements for the training of pedagogical staff, based on the 
Concept of the New Ukrainian School. The authors emphasize that certain criteria have great 
theoretical and practical significance for the thesis research ―Formation of professional 
competence of future teachers of fine arts by means of creative project activity‖ and 
preparation of teachers of fine arts capable to implement the Concept of the New Ukrainian 
School and use creative project technologies in pedagogical activities. 

Key words: teacher of fine arts, criteria for evaluation, readiness for 
pedagogical activity, professional competence, creative project activity. 

 
Вступ. Концептуальні зміни, що відбуваються в сучасній шкільній 

освіті (реалізація Концепції Нової української школи), безпосередньо 
вплинули на підготовку майбутніх учителів у закладах вищої освіти, що 
змушує переглянути критерії оцінювання рівнів їх професійної 
компетентності. Концепція Нової української школи передбачає активне 
використання проектних технологій у навчанні, а роль учителя 
образотворчого мистецтва виходить на новий рівень значущості для 
суспільства. Серед основних компетентностей учнів, за Концепцією Нової 
української школи, вагоме місце посідає обізнаність та самовираження у 
сфері культури й використання проектних технологій в освітньому 
процесі. Підсумки перших результатів пілотних шкіл, які реалізують 
Концепцію Нової української школи, дали позитивні результати, а вчителі 
зазначають, що тепер дитина в комплексі пізнає світ методом дослідів і 
спостережень, сама вчиться здобувати знання (Вчителі пілотних шкіл – 
про радощі та труднощі нової освіти, 2017). Таким чином, постає 
нагальна потреба в підготовці педагогічних кадрів для базової середньої 
освіти Нової української школи, що вимагає вдосконалення певних 
аспектів підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва і 
особливо розробки інших критеріїв для визначення рівнів сформованості 
їх професійної компетентності та готовності до професійної діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Заслуговують на увагу 

праці Л. Базильчука, В. Бойчука, Л. Божко, С. Вітвицької, К. Волкова, 
О. Дубасенюк, С. Ізбаш, Г. Кузьменко, О. Музики, Л. Несух, 
В. Ортинського, Г. Сотської, Л. Фрідмана, які вивчали підготовку учителів 
образотворчого мистецтва та проектні технології в підготовці фахівців. 

Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні критеріїв для 

оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва в закладах вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Результатом формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя образотворчого 
мистецтва засобами творчої проектної діяльності є сформованість 
професійної компетентності на певному рівні, готовність до професійної 
діяльності із використанням проектних технологій. Від рівня 
сформованості професійної компетентності студентів (майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва) залежить ефективність реалізації Концепції 
Нової української школи, бо кожен педагог-предметник стає частиною 
всього освітнього процесу. За таких умов виникає необхідність у 
доповненні методично-змістової та практичної частини підготовки 
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учителів образотворчого мистецтва та визначенні інших, оновлених 
критеріїв, для оцінювання рівнів їх професійної компетентності та 
готовності до професійної діяльності. 

Як зазначає С. Ізбаш, педагог, який знає справжній рівень 
власного професійного розвитку, може планувати траєкторію свого 
подальшого особистісно-професійного росту (Ізбаш, Бутурліна, 2009: 58). 
Отже, точно розроблені критерії мають великий вплив на розвиток та 
становлення майбутніх учителів. 

Для подальшого наукового аналізу та обґрунтування критеріїв 
розглянемо поняття професійної компетентності вчителя. 

Л. Божко сформованість професійної компетентності учителя 
визначає як готовність майбутнього фахівця до реалізації професійної 
діяльності на визначеному рівні та наявність теоретичних, практичних і 
психологічних знань (Божко, 2018: 55). 

Професійна компетентність учителя образотворчого мистецтва 
Нової української школи є динамічною творчо-педагогічною комбінацію 
знань, умінь, навичок, де переважає творчий, багатоваріативний спосіб 
мислення, поглядів, ціннісних орієнтирів, які визначають готовність 
фахівця успішно соціалізуватись і реалізовувати професійну діяльність із 
використанням творчих проектних технологій у власній педагогічній 
діяльності, здатність до навчання впродовж життя та самоосвіти 
відповідно нових наукових досліджень (Давидова, 2018: 258). 

Проаналізувавши поняття професійної компетентності учителя 
образотворчого мистецтва та готовність до професійної діяльності, 
пропонуємо в нашій статті розглянути поняття критеріїв якості 
педагогічної діяльності, критеріїв оцінювання та їх рівні. 

Критерії якості педагогічної діяльності у науковій літературі 
розкриваються як ознаки, за якими визначається відповідність педагогічної 
діяльності встановленим цілям, стандартам, нормам. Критерії якості 
педагогічної діяльності призначені для якісної характеристики педагогічної 
діяльності через кількісну ознаку досягнення проектованої мети. Ця мета 
може бути закладена в сукупності вимог, описовій чи графічній моделі, 
заданих нормах або стандартах, що становлять критерії самої педагогічної 
діяльності (Енциклопедія освіти, 2008). 

І. Мороз розкриває критерії оцінювання як опис того, що саме має 
продемонструвати студент, щоб довести, що компетентність здобута 
(Мороз, 2005). 

Л. Фрідман та К. Волков зазначили, що будь-яка розумова 
діяльність повинна мати три компоненти (мотиваційний, операційний, 
рефлексивно-оцінний), а головне завдання освіти – навчити учнів 
організовувати свою діяльність як повноцінну, розумову, в якій всі три 
компоненти гармонійно поєднуються, є доступними, усвідомленими й 
повністю здійсненими (Фрідман, Волков, 1985: 155-158).  

На підставі теоретичного аналізу можемо виділити три сфери, що 
повинні бути задіяні у всіх етапах формування професійної 
компетентності майбутнього учителя образотворчого мистецтва 
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засобами творчої проектної діяльності, а саме: мотиваційну, операційно-
діяльнісну та рефлексивно-оцінну. 

Мотиваційна сфера у професійному становленні особистості – це 
інтегральна якість, що характеризується сукупністю особистісних та 
професійних настанов; ціннісних орієнтацій, інтересів, що складають основу 
мотивів. Можемо виділити два типи мотивів: опосередкований та 
безпосередній (Ізбаш, 2008: 137). Безпосередні мотиви включаються 
безпосередньо в процес діяльності та відповідають її соціально значущим 
цілям і цінностям; опосередковані ж пов‘язані з цінностями, що не належать 
власне до діяльності, але хоча б частково нею задовольняються (Несух, 2012). 

Операційно-діяльнісна сфера – сукупність спільних спеціальних 
педагогічних та мистецьких знань, умінь і навичок, професійно важливих 
якостей (ПВЯ). Специфіка формування професійної сфери особистості 
полягає в тому, що в студентів (майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва) розвиваються не тільки операційно-технічні уміння та навички, а 
й здатність їх реалізовувати у професійній діяльності та навчати інших.  

Рефлексивно-оцінна сфера професійної підготовки особистості 
стає необхідною умовою в сучасній підготовці учителів. Самоаналіз та 
самооцінка, основою яких є рефлексія, забезпечують необхідний 
контроль, самопізнання і мотивують до саморозвитку, вчать аналізувати 
власні дії, вчинки, мотиви, надають змогу корекції і самовдосконалення у 
професійній сфері та особистих якостях.  

Таким чином, основними критеріями оцінювання рівнів сформованості 
професійної компетентності вчителя образотворчого мистецтва є: К 1 – 
мотиваційний (мотиви та професійні ціннісні орієнтації); К 2 – операційно-
діяльнісний (знання, вміння, навички студентів); К 3 – рефлексивно-оцінний 
(самосвідомість та самооцінка студентів) (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Критерії сформованості професійної компетентності 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва 
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Рівні критеріїв оцінюються відповідно розробленої нами структури, 
що дає змогу об‘єктивно визначити рівні сформованості професійної 
компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва та 
індивідуального рівня кожного студента для прогнозування траєкторії 
навчання колективу та окремих студентів (табл. 1.). 

Таблиця 1 
Критерії та показники сформованості професійної компетентності 

учителів образотворчого мистецтва 

Критерії Показники 

К1 – Мотиваційний 

a – мотив вибору ЗВО 

b – мотив вибору майбутньої професії  

c – навчальна мотивація 

К2 – Операційно-
діяльнісний 

a – володіння загальнопедагогічними вміннями та 
навичками 

b – володіння мистецькими вміннями та 
навичками 

К3 – Рефлексивно-оцінний а – оцінювання видів педагогічної діяльності 

 
Зважаючи на такі висновки та власні дослідження, ми розробили 

критерії та якісні характеристики сформованості професійної 
компетентності учителя образотворчого мистецтва за трьома 
показниками (високий, середній, низький рівні). 

К – мотиваційний критерій. 
Для високого рівня сформованості професійної компетентності 

вчителя образотворчого мистецтва характерним є підвищений інтерес до 
обраної професії; усвідомлення значущості мистецтва для суспільства; 
вміння застосовувати творчі проектні технології в професійній діяльності; 
висока активність у навчальній діяльності, здатність до самостійних 
творчих пошуків та самовдосконалення як педагога; переживання 
позитивних емоцій під час участі у творчій проектній діяльності; перевага 
внутрішніх мотивів над зовнішніми. У процесі педагогічної практики 
проявляються високі естетичні прагнення, спрямованість на творчий 
розвиток та освіту школярів з використанням проектної діяльності; 
спостерігається високий інтерес до самоосвіти, вміння поєднувати 
класичні педагогічні технології з новітніми. 

Для середнього рівня сформованості професійної компетентності 
учителя образотворчого мистецтва характерним є певний інтерес до 
мистецтва та педагогічної професії, переважає внутрішня мотивація до 
оволодіння професією учителя образотворчого мистецтва; частково 
присутні невідповідності у власних бажаннях та індивідуальних 
можливостях у навчанні; найчастіше спостерігаються позитивні емоції у 
процесі навчально-професійної діяльності; ставлення до професії і творчої 
проектної діяльності позитивне, але є певні відхилення, що виражаються 
відсутністю чітких цілей майбутньої професійної діяльності; у процесі 
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педагогічної практики спостерігається інтерес до обраної професії, вміння 
використовувати нові технології навчання, студенти відзначаються 
обізнаністю у творчому проектуванні та його використанні в професійній 
діяльності, але їм притаманна невпевненість у власних силах. 

Характерним для низького рівня сформованості професійної 
компетентності учителя образотворчого мистецтва є частково сформовані 
професійні якості; пріоритетними є цінності, що не відображають 
об'єктивної сутності професійної діяльності учителя образотворчого 
мистецтва; переважають зовнішні мотиви в оволодінні професією, 
незадоволеність професійним вибором, відсутність сформованих 
професійних інтересів, нахилів; у період педагогічної практики виявляється 
формальне ставлення до професійної діяльності, спрямованість на самого 
себе, свої почуття, а не здобуття професії; відсутнє розуміння значущості 
проектних технологій у педагогічній діяльності. 

К – операційно-діяльнісний критерій. 
У студентів з високим рівнем яскраво виражена потреба 

реалізувати професійні педагогічні здібності, власний творчий потенціал, 
шукати нові творчі підходи до навчання дітей образотворчому мистецтву; 
високий рівень активності в оволодінні професійно важливими знаннями 
й уміннями; використання свого предмета як способу формування творчо 
розвиненої особистості учня, обізнаного у сфері культури та здатного до 
творчого самовираження; мета, завдання і структура занять відповідають 
сучасній освіті; у процесі педагогічної практики переважають активні 
методи навчання, впевнене використання творчого проектування, що 
активізує в учнів здатність до креативного мислення та його 
матеріального прояву. 

У студентів із середнім рівнем сформованості професійної 
компетентності потреба в педагогічній діяльності виражена на 
середньому рівні, теоретико-практичні навички вчителя образотворчого 
мистецтва є достатніми для продуктивної професійної діяльності; 
активність в оволодінні професійно важливими знаннями й уміннями 
виявляється системно, але є епізодичні відхилення, що виражені в не 
завжди вдалому доборі засобів для поставленої навчальної мети уроку 
під час педагогічної практики; на високому рівні володіють стратегією 
навчання учнів, але не в повному обсязі мають знання, вміння й навички 
з курсу образотворчого мистецтва; володіють навичками використання 
творчих проектних технологій, та не завжди можуть адаптувати їх під 
певну навчальну мету; у процесі педагогічної практики переважають 
традиційні методи й прийоми навчально-пізнавальної діяльності.  

Студенти з низьким рівнем сформованості професійної 

компетентності учителя образотворчого мистецтва пасивні в оволодінні 
обраної професії, ухиляються від професійного навчання; здатні навчати 
учнів на мінімальному рівні, що необхідний для роботи учителя 
образотворчого мистецтва; визначають мету занять не систематизовано, 
без урахування вікових особливостей та рівня підготовленості учнів; не 
мають навичок, методів і способів для варіювання творчо-навчальної 
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діяльності; методи активізації застосовують не часто, не визнають 
значення творчого проектування у навчанні сучасних учнів. 

К – рефлексивно-оцінний критерій. 
Студенти з високим рівнем об‘єктивно оцінюють свої сильні та 

слабкі професійні якості, можливості, мистецькі здібності; здатні до 
самооцінки та самоаналізу в різноманітних професійних та особистих 
ситуаціях; вміють співвідносити вимоги педагогічної професії (учитель 
образотворчого мистецтва) із своїми індивідуальними можливостями, 
особливостями, талантами; володіють широким спектром 
самодіагностики й саморозвитку; здатні самостійно ставити мету 
діяльності, формувати стратегії поведінки й професійної діяльності, 
об‘єктивно оцінюючи власні можливості; під час педагогічної практики 
професійна діяльність відзначається стабільністю та використанням 
проектних технологій; професійний успіх стимулює подальше 
самовдосконалення та саморозвиток, професійні поразки не викликають 
негативної реакції, а спонукають до вивчення ситуації, визначення її 
причини та коригування власної діяльності. 

У студентів із середнім рівнем спостерігається посередній рівень 
орієнтації у своїх інтересах, оцінка власних можливостей адекватна, але 
часто завищена. Позитивне відношення до використання творчого 
проектування в навчанні учнів; самодіагностика та саморозвиток на 
середньому рівні; поставлена мета відповідає реальним можливостям; 
професійна діяльність ефективна, але не завжди систематична, що 
зумовлено відхиленнями об‘єктивної оцінки (завищена або занижена) 
власної діяльності; задоволення від професійної діяльності досягається за 
умови її успішної реалізації, а невдачі викликають незадоволеність собою. 

Студенти з низьким рівнем сформованості рефлексії не певні у 
своїх інтересах, можливостях і здібностях (не визначені); оцінка власних 
творчо-педагогічних можливостей не є об‘єктивною та не відповідає 
дійсності; самооцінка завищена або занижена, нестійка; відсутні способи 
самодіагностики; у професійній діяльності ставлять мету, що не 
відповідає реальним можливостям, їх діяльність, як правило, безуспішна; 
не вміють адекватно оцінювати особисті творчо-педагогічні можливості; 
пасивні, зневірені у власних силах, причини невдач пояснюють 
зовнішніми факторами, оцінки інших сприймають критично, вважають, що 
вони занижені. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

на основі теоретичного аналізу нами розроблені критерії для визначення 
рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва, їх готовності до педагогічної діяльності та 
вміння застосовувати творчі проектні технології. Визначено критерії: 
мотиваційний, операційно-діяльнісний, рефлексійно-оцінний, що 
відповідають виділеним нами компетентностям. Кожен критерій 
поділяється за показниками на високий, середній, низький рівні; вони 
уніфіковані та дають змогу легко визначити рівні професійної 
компетентності майбутнього учителя образотворчого мистецтва Нової 
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української школи, а за необхідності можливе індивідуальне вивчення 
показників з метою діагностування знань, яких необхідно набути для 
побудови індивідуальної траєкторії навчання та самоосвіти студента.  

Визначені нами критерії важливі у теоретико-практичному значенні 
для підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, що 
реалізовуватимуть Концепцію Нової української школи (базова середня 
школа) та використовуватимуть творче проектування у власній 
педагогічній діяльності. Критерії є частиною дисертаційного дослідження 
―Формування професійної компетентності майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва засобами творчої проектної діяльності‖ і 
слугуватимуть вдосконаленню процесу фахової підготовки сучасних 
учителів образотворчого мистецтва.  
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню критеріїв 

оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва. Для визначення критеріїв аналізуються 
та уточнюються поняття ―професійна компетентність учителя 
образотворчого мистецтва‖, ―критерії оцінювання‖, ―критерії оцінювання 
учителів образотворчого мистецтва‖. Наголошується на необхідності 
наукових досліджень із визначення нових критеріїв оцінювання рівнів 
сформованості професійної компетентності майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва, що є наслідком концептуальних змін у шкільній 
освіті, які зазначені в законі ―Про загальну середню освіту‖ та передбачені 
Концепцією Нової української школи, яка активно реалізується у вітчизняний 
освіті та безпосередньо впливає на підготовку майбутніх учителів у закладах 
вищої освіти. 

Структуровано описані розроблені критерії діагностування рівнів 
сформованості професійної компетентності майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва та розподілені за трьома сферами: мотиваційна, 
операційно-діяльнісна, рефлексійна, – та їх показниками (високий, середній, 
низький рівні), де основним компонентом формування виступає творча 
проектна діяльність. На основі наукового аналізу зроблено висновок, що 

https://osvitoria.media/experience/vchyteli-pilotnyh-shkil-pro-radoshhi-ta-trudnoshhi-novoyi-osvity/
https://osvitoria.media/experience/vchyteli-pilotnyh-shkil-pro-radoshhi-ta-trudnoshhi-novoyi-osvity/
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критерії відповідають визначеним компетентностям й авторській моделі 
підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Зазначається 
доцільність критеріїв та їх універсальність, комбінаторість та можливість 
індивідуалізації відносно кожного студента щодо рівнів сформованості його 
професійної компетентності. Критерії мають велике теоретико-практичне 
значення для підготовки учителів образотворчого мистецтва, здатних 
реалізовувати Концепцію нової української школи. 

Ключові слова: учитель образотворчого мистецтва, критерії 
оцінювання, готовність до педагогічної діяльності, професійна 
компетентність, творча проектна діяльність. 
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