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ВСТУП 

 

Активні перетворення сучасного суспільства зумовлюють зміни й у сфері 

освіти, що спрямовані на розвиток потреб соціуму і пропонують нові стратегії і 

підходи, у тому числі і в технологічній освіті. Як зазначено в нормативно-правових 

і регуляторних документах (законах України «Про освіту», Стратегії розвитку 

державної молодіжної політики на період до 2020 року, Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти), 

система освіти має забезпечувати фізичний, морально-духовний, культурний 

розвиток особистості, сприяти формуванню соціально зрілої, творчої особистості, 

громадянина України і світу, готувати молодь до свідомого вибору сфери 

життєдіяльності. Одним із пріоритетних завдань визначається створення умов для 

розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування 

покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності 

громадянського суспільства. Саме тому в національній системі освіти пріоритетним 

напрямом є особистісний розвиток, який пов’язаний з формуванням творчого 

потенціалу, розвитку творчих здібностей. 

Водночас, нині, коли активно відбуваються глобалізаційні процеси, які 

нівелюють особливості національних культур, саме через народну культуру, 

народну творчість, народне мистецтво народи світу є цікавими для чужоземців 

своєю самобутністю й несхожістю на інших [65, с. 96]. Тому в умовах сьогодення 

особливо актуальною є проблема відродження українських народних ремесел і 

створення національної системи освіти, яка сприятиме розвитку компетентностей 

особистості на основі культури та мистецтва українського народу, народних 

традицій, залученню молодого покоління до надбань духовної культури. 

Задоволення соціальних запитів суспільства на забезпечення умов для 

розвитку в учнів здібностей і нахилів до художньої та творчої діяльності в 

сучасному полікультурному світі передбачає навчання учнів декоративно-

ужитковому мистецтву (ДУМ), народним художнім промислам. Важливу роль у 

цьому контексті відіграє позашкільна освіта, мета якої передбачає загальний 
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розвиток вихованців, виявлення здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу 

до творчої діяльності і здійснюється за різними напрямами, серед яких художньо-

естетичний – напрям, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та 

здобуття вихованцями (учнями і слухачами) практичних навичок, оволодіння 

знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва. 

Нині спостерігається активний процес оновлення змісту освіти й 

удосконалення системи виховання учнів. Однією з головних цілей позашкільних 

навчальних закладів (ПНЗ) стає переосмислення, переорієнтація та вплив на 

формування високоморальної громадської позиції, національної свідомості, потягу 

до прекрасного, важливу роль у досягненні якої відіграє декоративно-ужиткове 

мистецтво. Діяльність позашкільних навчальних закладів передбачає залучення 

учнів, з-поміж інших, до занять декоративно-ужитковим мистецтвом, що 

ґрунтується на вивченні, засвоєнні і трансляції української традиційної народної 

культури як суспільно-історичного явища, в якому відбився світогляд, морально-

етичні і естетичні цінності українського народу. Відтворення культури, духовності 

починається з поглибленого вивчення її стародавніх традиційних і кращих сучасних 

надбань. Завдяки різноманітності напрямів діяльності, позашкільна освіта сприяє 

формуванню в учнів творчої компетентності, що включає в себе знання, уміння, 

навички, ставлення, необхідні для успішної творчої діяльності та можливість 

використати їх в житті й на практиці, яка визначається як здатність людини 

генерувати ідеї, висувати гіпотези, фантазувати, долати інертність мислення. 

Головною цінністю декоративно-ужиткового мистецтва є вплив на мислення 

особистості як інструмент пізнавальної діяльності, на комунікативні якості як шлях 

духовного й міжособистісного спілкування, на творчі здібності як основний засіб її 

самореалізації, на формування етнічної ідентичності як глибинної основи 

національної самосвідомості. Як один із видів мистецтва, воно надає суспільству 

духовного багатства, сил і бажання творити гарні й утилітарно придатні речі, 

виступає дивним феноменом життєстійкості в системі людських знань. 

Почесне місце у системі дисциплін декоративно-ужиткового мистецтва, які 

викладаються в позашкільних навчальних закладах, посідає художня кераміка як 
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один із видів національної народної творчості. Протягом століть створювалось 

народне мистецтво, розмаїте й багатогранне. Виникло воно з любові до рідного 

краю, всього навколишнього світу і з потреби на тільки бачити і відчувати красу,  

а й творити її власними руками. 

Глина – дуже поширений, легкодоступний матеріал. Формування глини та 

оброблення її були першими зародками технічної майстерності на зорі людської 

культури. Наявність різноманітних глин визначила широке побутування кераміки 

на території України. У людських творчих руках глина «слухняна», легко набирає 

будь-якої форми. Барвисті глиняні іграшки, свистунці у вигляді птахів і звірів, 

глечики, керамічні пласти та кахлі – все це дозволяє нам зазирнути в свідомість 

талановитого народу, осягнувши його уявлення про світ, про давні часи. 

Навчаючись у гуртках художньо-естетичного напряму позашкільних 

навчальних закладів, учні проймаються любов’ю до своїх національних традицій, 

до рідного краю. Без минулого нема майбутнього, без усвідомлення своїх коренів 

неможливий розвиток культури та мистецтва. Освоєння різних глиняних 

матеріалів, а також технологічні засоби роботи з глиною, розвиває в учнів творчу 

активність, підвищує цікавість до творчого процесу, виховує зосередженість і 

терпіння, творчу індивідуальність та художню майстерність, розкриває перед 

ними чарівний світ кераміки. 

Відтак, сьогодення диктує тенденції до зміни змісту освіти, корекції 

спрямованості навчально-виховного процесу, що дає змогу перейти до 

утвердження особистісно орієнтованої педагогічної системи, надання освіті 

інноваційного характеру, що спонукає педагога до пошуку нових форм і методів 

формування й розвитку особистості учня, бо лише творчий вчитель може 

розвинути творчі здібності учнів. 

Нові засади педагогічної теорії та практики, в основу яких покладено виховання 

молоді на загальнолюдських культурних цінностях з урахуванням особливостей 

системи народної педагогіки, розкриті в працях І. Беха, М. Кабатченко, С. Метліної, 

Н. Ничкало, Е. Соколової, О. Сухомлинської, К. Чорної та ін. 

Питанням відродження народних художніх ремесел присвячено праці 
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Є. Антоновича, Л. Баженова, П. Білецького, Т. Бушиної, О. Данченка, Р. Захарчук-

Чугай, Т. Кари-Васильєвої, М. Селівачова, О. Соломченка, М. Станкевича, 

Є. Сявавко, Г. Цибульової та багатьох ін. 

В останні роки зросло прагнення суспільства до відродження національних 

духовно-матеріальних цінностей що, у свою чергу, ставить перед педагогічною 

наукою завдання розроблення змісту, засобів, методів, організаційних форм навчання 

учнів народному декоративно-ужитковому мистецтву. Про могутній психолого-

педагогічний і виховний потенціал народних художніх ремесел, їхній просвітницький 

та культурний вплив на особистість свідчать також дослідження О. Єнтіс, Т. Зузяк, 

Н. Кузан, Т. Мацейків, В. Мусієнка, В. Радкевич, Л. Савки, С. Чебоненка та ін. 

Проблемі творчого розвитку учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва та 

дизайну присвячені праці Є. Антоновича, В. Вдовченка, О. Гервас, О. Даниленка, 

О. Максименка, О. Марущак, Л. Оршанського, І. Савчук, В. Сидоренка, В. Тименка, 

Х. Тхатапсоєва та ін. 

Основні принципи позашкільної освіти та виховання закладені у працях І. Беха, 

О. Биковської, В. Вербицького, Г. Пустовіта, С. Русової, Т. Сущенко, С. Шацького. 

Виховний потенціал позашкільної освіти щодо формування цінностей в учнів 

розкривається в працях В. Бєлової, О. Биковської, С. Білоус, В. Вербицького, 

А. Корнієнко, Д. Лебедєва, О. Литовченко, Л. Ляшко, В. Мацулевич, В. Мачуського, 

Г. Пустовіта, Т. Сущенко, Л. Тихенко та інших.  

Народознавчі аспекти проблеми розкрито у дослідженнях Л. Артемової, 

Г. Ващенка, В. Войтенко, Л. Калуської, Н. Лисенко, Ю. Руденка, В. Скуратівського, 

М. Стельмаховича та ін. 

Сучасна психолого-педагогічна технологія зібрала велике розмаїття досліджень 

з проблем підготовки творчої особистості учнів. Праці І.П. Волкова, Л.С. Виготського, 

О.М. Леонтьєва, Н.І. Мартинюка, В.О. Моляко, Я.А. Пономарьова, В.С. Юркевича 

дають можливість розуміння шляхів і умов розвитку творчих здібностей. Практично, 

будь-яке педагогічне дослідження певною мірою торкається розвитку творчих 

здібностей і виховання творчої особистості, оскільки педагогічний процес є творчим 

за своєю сутністю, включаючи творчість учня, вчителя, батьків, організаторів 
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дозвілля, керівників самодіяльних гуртків і об’єднань. 

Незважаючи на те, що останнім часом з’явилося чимало ґрунтовних 

вітчизняних праць з окресленої проблематики: організації творчої діяльності учнів 

у позашкільному закладі (О. Рассказова), розвитку творчої активності молодших 

школярів (Г. Костюшко), розвитку творчих здібностей учнів на уроках праці 

засобами ігрової діяльності (Н. Слюсаренко) і т.д., – тема, обрана для дипломної 

роботи, вимагає ґрунтовного аналізу. Проблема формування творчих здібностей 

учнів засобами художньої кераміки у позашкільних навчальних закладах вимагає 

дослідження та теоретичних обгрунтувань ефективності педагогічних умов 

реалізації цього процесу. 

Вищезазначене зумовило вибір теми дослідження: «Педагогічні умови 

формування творчих здібностей учнів засобами художньої кераміки у 

позашкільних навчальних закладах». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дoслiджeння 

викoнaнo вiдпoвiднo дo плaну нaукoвo-дoслiднoї poбoти кaфeдpи образотворчого, 

декоративного мистецтва, технологій та бeзпeки життєдiяльнoстi Вiнницькoгo 

дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepситeту iмeнi Михaйлa Кoцюбинськoгo, 

бeзпoсepeдньo пoв’язaнo з кaфeдpaльнoю тeмoю «Розроблення змісту та методики 

викладання фундаментальних, технічних і професійно-орієнтованих дисциплін 

підготовки вчителя трудового навчання». 

Об’єктом дослідження є процес формування творчих здібностей учнів 

засобами декоративно-ужиткового мистецтва у позашкільних навчальних закладах. 

Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів 

засобами художньої кераміки у позашкільних навчальних закладах і методика їх 

реалізації. 

Мета дослідження полягає у визначенні та теоретичному обґрунтуванні 

педагогічних умов формування творчих здібностей учнів засобами художньої 

кераміки у позашкільних навчальних закладах та експериментальній перевірці 

ефективності методики їх реалізації. 

Для досягнення поставленої мети та перевірки гіпотези необхідно вирішити 
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такі завдання: 

1. На основі аналізу наукової, методичної та спеціальної літератури 

схарактеризувати методологічні та практико-нормативні засади функціонування 

змісту діяльності позашкільного навчального закладу; визначити сутність і 

технологію формування творчої особистості учня та педагогічні умови 

формування творчих здібностей учнів засобами художньої кераміки у ПНЗ. 

2. Розкрити теоретичні та методичні основи організації творчої діяльності 

учнів позашкільних навчальних закладів під час навчання художньої кераміки. 

3. Визначити критерії, показники та схарактеризувати рівні сформованості 

творчих здібностей учнів позашкільних навчальних закладів під час навчання 

художньої кераміки. 

4. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування творчих 

здібностей учнів засобами художньої кераміки у позашкільних навчальних закладах 

та експериментальній перевірці ефективності методики їх реалізації. 

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що ефективність формування 

творчих здібностей учнів засобами художньої кераміки у позашкільних навчальних 

закладах зростатиме на основі таких науково обґрунтованих педагогічних умов: 

дотримання під час навчання учнів позашкільних навчальних закладів техніки та 

технологій гончарного мистецтва загальних і специфічних принципів організації 

творчої діяльності; урахування вікових особливостей та індивідуальних творчих 

здібностей учнів; створення атмосфери співтворчості й діалогічної взаємодії в 

навчально-виховному процесі; активізації творчої діяльності учнів у контексті 

використання дидактичного потенціалу гончарного мистецтва у розвитку своєї 

творчої індивідуальності; використання комплексу творчих завдань під час навчання 

художньої кераміки; спрямування учнів на рефлексію власної творчої діяльності. 

Методи дослідження: 

 теоретичні методи (для одержання об’єктивних даних щодо специфіки 

предмету дослідження): аналіз філософської, психолого-педагогічної, спеціальної, 

методичної літератури і періодичних видань з проблеми дослідження; 

 емпіричні методи (для вивчення досліджуваних явищ у реальному процесі 
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позашкільної освіти учнів): вивчення та узагальнення передового педагогічного 

досвіду з проблеми формування творчих здібностей в учнів, упровадження 

інноваційних педагогічних технологій у навчання учнів технікам декоративно-

ужиткового мистецтва, в цілому, та художній кераміці, зокрема; спостереження, 

анкетування; вивчення результатів навчання учнів з огляду на досліджувану 

проблему; педагогічний експеримент здійснювався для перевірки ефективності 

методики реалізації педагогічних умов формування творчих здібностей учнів 

засобами художньої кераміки у позашкільних навчальних закладах; оброблення 

результатів дослідження з використанням методів математичної статистики. 

Наукова новизна дослідження полягають у тому, що: 

– дістала подальшого розвитку, конкретизації та педагогічної 

інтерпретації характеристика понять «творча особистість», «креативна 

особистість», «творчі здібності», «творчі можливості»; специфічні принципи 

організації творчої діяльності; 

– конкретизовано педагогічні умови формування творчих здібностей учнів 

засобами художньої кераміки у позашкільних навчальних закладах; 

– уточнено методичні особливості організації творчої діяльності учнів 

позашкільних навчальних закладів під час навчання художньої кераміки. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, представлених у дослідженні, зумовлена відповідністю 

теоретично-методологічних позицій, інтегруванням психолого-педагогічних 

підходів у розробленні провідних ідей дослідження; єдністю теоретичних та 

емпіричних методів дослідження, адекватних його предмету, об’єкту, меті і 

завданням; позитивними результатами проведеного педагогічного експерименту. 

Практичне значення дослідження визначається тим, що розроблене 

методичне забезпечення, сформульовані основні положення, висновки та 

рекомендації щодо методики формування творчих здібностей учнів засобами 

художньої кераміки у позашкільних навчальних закладах, апробовані під час 

формувального експерименту. 

Апробація результатів роботи здійснювалася: 
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 ХІV науково-практичній конференції «Актуальні проблеми математики, 

інформатики, фізики і технологій» (19 квітня 2018 р., м. Вінниця). Тeмa виступу 

«Види декоративно-ужиткового мистецтва у змісті технологічної підготовки учнів 

основної школи»; 

 Всеукраїнській дистанційній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: 

теорія, досвід, проблеми» (30 жовтня 2018 р., м. Вінниця). Тeмa виступу «Духовно-

естетичне виховання учнів ЗНЗ засобами гончарного мистецтва»; 

 Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Графічна підготовка як складова професійної освіти вчителя 

трудового навчання і технологій» (28 листопада 2018 р., м. Вінниця). Тeмa виступу 

«Графічна складова дизайн-технологічної діяльності з проектування одягу 

майбутніх учителів трудового навчання та технологій»; 

 Міжнародній науково-практичній конференції «Science, research, 

development. Pedagogy. #13 (Наука, исследования, развитие. Педагогика. #13), 

(30.01.2019-31.01.2019 р., м. Берлін). Тeмa виступу «Розвиток творчого мислення 

під час навчання основ дизайну як засіб професійного становлення майбутніх 

учителів трудового навчання та технологій»; 

 ХVІ науково-практична конференція «Актуальні проблеми математики, 

інформатики, фізики і технологій» (24-25 квітня 2019 р., м. Вінниця). Тeмa виступу 

«Активізація проектно-дослідної діяльності студентів засобами навчально-

творчих завдань з декоративно-ужиткового мистецтва»; 

 IX Всеукраїнській науково-практичній конференції курсантів, студентів, 

аспірантів та ад’юнктів «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці» (16 

квітня 2019 р., м. Львів). Тeмa виступу «Структурні компоненти професійної 

компетентності з безпеки життєдіяльності та основ охорони праці майбутніх 

учителів трудового навчання та технологій»; 

 на ІІ Всeукpaїнськiй нaукoвo-пpaктичнiй інтернет-кoнфepeнцiї кaфeдpи 

тeхнoлoгiчнoї oсвiти, eкoнoмiки i бeзпeки життєдiяльнoстi Вiнницькoгo 

дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepситeту iмeнi Михaйлa Кoцюбинськoгo 
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«Aктуaльнi пpoблeми пiдгoтoвки вчитeля тpудoвoгo нaвчaння тa тeхнoлoгiй: 

тeopiя, дoсвiд, пpoблeми» 30 жoвтня 2019 poку. Тeмa виступу «Формування у 

майбутніх учителів трудового навчання та технологій професійної компетентності 

з основ дизайн-проектування швейних виробів»;  

 на І Всeукpaїнськiй нaукoвo-пpaктичнiй інтернет-кoнфepeнцiї кaфeдpи 

образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та бeзпeки життєдiяльнoстi 

Вiнницькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepситeту iмeнi Михaйлa 

Кoцюбинськoгo «Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та 

декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми» 30 жoвтня 2020 poку. Тeмa 

виступу «Теоретико-методологічні аспекти інтеграції сучасного наукового знання 

у підготовці майбутніх учителів технологій та педагогів професійної освіти». 

Публікації: 

1. Види декоративно-ужиткового мистецтва у змісті технологічної 

підготовки учнів основної школи: зб. нaук. пpaць зa мaтepiaлaми нaук. кoнф. 

[«Aктуaльнi пpoблeми мaтeмaтики, iнфopмaтики, фiзики i тeхнoлoгiй»], (Вiнниця, 

19 квiтня 2018 p. / Вiн. дepж. пeд. ун-т iм. М. Кoцюбинськoгo, 2018, 224 с.). 

2. Розвиток творчого мислення під час навчання основ дизайну як засіб 

професійного становлення майбутніх учителів трудового навчання та технологій: 

зб. нaук. пpaць зa мaтepiaлaми міжнародної науково-практичної конференції 

[«Science, research, development. Pedagogy. №13 (Наука, исследования, развитие. 

Педагогика. №13)], (Берлін, 30.01.2019-31.01.2019, 200 с.). 

3. Духовно-естетичне виховання учнів ЗНЗ засобами гончарного мистецтва: 

зб. нaук. пp. зa мaтepiaлaми Всeукp. дистaнц. нaук.-пpaкт. кoнф. [«Aктуaльнi 

пpoблeми пiдгoтoвки вчитeля тpудoвoгo нaвчaння тa тeхнoлoгiй сepeдньoї шкoли: 

тeopiя, дoсвiд, пpoблeми»], (Вiнниця, 30 жoвтня 2018 p. / Вiн. дepж. пeд. ун-т iм. 

М. Кoцюбинськoгo, 2018, C. 221-225). 

4. Графічна складова дизайн-технологічної діяльності з проектування одягу 

майбутніх учителів трудового навчання та технологій: зб. нaук. пp. зa мaтepiaлaми 

Всeукp. нaук.-пpaкт. кoнф. [«Графічна підготовка як складова професійної освіти 
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вчителя трудового навчання і технологій»], (Вiнниця, 28 листопада 2018 p. / Вiн. 

дepж. пeд. ун-т iм. М. Кoцюбинськoгo, 2018, C. 54-56). 

5. Марущак О.В., Бойчук С.О. Методичні аспекти розвитку у майбутніх 

учителів трудового навчання та технологій образно-асоціативного мислення у 

процесі художнього проектування костюма. Актуальні проблеми підготовки 

вчителя трудового навчання та технологій: теорія, досвід, проблеми: зб. наук. 

праць. Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2019. Вип. ІІ. C. 55-58. 

6. Активізація проектно-дослідної діяльності студентів засобами навчально-

творчих завдань з декоративно-ужиткового мистецтва: зб. нaук. пpaць зa 

мaтepiaлaми нaук. кoнф. [«Aктуaльнi пpoблeми мaтeмaтики, iнфopмaтики, фiзики i 

тeхнoлoгiй»], (Вiнниця, 24-25 квітня 2019 p. / Вiн. дepж. пeд. ун-т iм. 

М. Кoцюбинськoгo, 2019). 

7. Структурні компоненти професійної компетентності з безпеки 

життєдіяльності та основ охорони праці майбутніх учителів трудового навчання 

та технологій: зб. нaук. пpaць зa мaтepiaлaми IX Всеукраїнської науково-

практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів [«Проблеми 

та перспективи розвитку охорони праці»], (м. Львів, 16 квітня 2019 р., С. 177-178). 

8. Формування у майбутніх учителів трудового навчання та технологій 

професійної компетентності з основ дизайн-проектування швейних виробів: зб. 

нaук. пpaць зa мaтepiaлaми ІІ Всeукp. нaук.-пpaкт. інтернет-кoнф. [«Aктуaльнi 

пpoблeми пiдгoтoвки вчитeля тpудoвoгo нaвчaння тa тeхнoлoгiй: тeopiя, дoсвiд, 

пpoблeми»], (Вiнниця, 30 жoвтня 2019 p. / Вiн. дepж. пeд. ун-т iм. 

М. Кoцюбинськoгo, 2019, C. 56-58); 

9. Марущак О.В., Бабчук Ю.М., Чадюк Г.Ф., Бойчук С.О. Формування у 

майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної 

освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва естетичних уявлень 

засобами орнаментальної композиції. Сучасні технології підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і 

фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, 

проблеми: зб. наук. пр. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. Вип. І. С. 41-45. 
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10. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції сучасного наукового знання 

у підготовці майбутніх учителів технологій та педагогів професійної освіти: зб. 

нaук. пpaць зa мaтepiaлaми І Всeукp. нaук.-пpaкт. інтернет-кoнф. [«Сучасні 

технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, 

педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного 

мистецтва: теорія, досвід, проблеми»], (Вiнниця, 30 жoвтня 2020 p. / Вiн. дepж. 

пeд. ун-т iм. М. Кoцюбинськoгo, 2020, C. 6-11). 

Структура та обсяг дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

(163 найменування) та 8 додатків на 32 сторінках. Загальний обсяг дипломної роботи 

становить 146 сторінок комп’ютерного набору. 
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