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ВПЛИВ МИСТЕЦТВА НА РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО 
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ЗВІТ  

за виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)  

(2018 рік)  

 

1. Керівник НДР: Сирота Всеволод Маркович 

2. Номер державної реєстрації НДР: 0111U0075 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу: 2018 

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків) 

Предметом дослідження є теоретичні і методичні засади розвитку особистісних якостей 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Об’єктом дослідження є професійна 

підготовка вчителів образотворчого мистецтва. Метою дослідження є вивчити вплив 

мистецтва на розвиток особистісних якостей вчителя образотворчого мистецтва та 

застосовувати на практиці отримані знання. Відповідно до теми та мети дослідження 

виокремлені такі завдання дослідження: 
1. Проаналізувати сутність основних дефініцій та теоретико-методологічних підходів з проблеми 

дослідження, уточнити понятійно-термінологічний апарат. 

2. Здійснити аналіз сучасного стану професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва з 

огляду на розвиток особистісних якостей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. 
3. Виокремити теоретичні і методичні засади особистісного розвитку майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва в умовах освітнього середовища закладу вищої освіти. 

4. Розкрити основні напрями та чинники впливу мистецтва на розвиток особистісних якостей 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі професійної підготовки. 

5. Здійснити розроблення моделі особистісного розвитку майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва в умовах мистецького освітнього середовища закладу вищої освіти та 
експериментально перевірити ефективність її впливу на підвищення рівня розвитку особистісних 

якостей майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

6. Розробити рекомендації щодо підвищення ефективності розвитку особистісних якостей 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах мистецького освітнього середовища 
закладу вищої освіти. 

 
6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків) ______________________  

7. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків) 

Відповідно кафедральної теми «Вплив мистецтва на розвиток особистісних якостей 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва» (Державний реєстраційний номер 0111 U 

007542, керівник Сирота В. М.) професори, доценти, старші викладачі та викладачі кафедри в 

межах робочого часу здійснюють науково-дослідну роботу, яка відображається у виступах, 

повідомленнях на конференціях та семінарах різного рівня, а також оприлюднюється у 
публікаціях тез конференцій та фахових наукових виданнях.  

Відповідно кафедральної теми виконуються дисертаційні дослідження (керівник – 

Пічкур М. О.): Гордаш Андрій Миколайович (4 рік навчання) «Формування основ художньої 
майстерності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва у процесі вивчення фахових 

дисциплін», галузь знань: 011. Освітні, педагогічні науки. Криворотенко Анастасія Юріївна (3 

рік навчання) «Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії у процесі 

фахової підготовки», галузь знань: 011. Освітні, педагогічні науки. Смагін Владислав Іванович 



(1 рік навчання) «Формування візуального досвіду майбутнього художника-педагога в 

естетичному просторі закладів вищої освіти», галузь знань: 011. Освітні, педагогічні науки. 

Здійснюється дисертаційне дослідження «Теоретичні і методичні засади підготовки 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до професійного саморозвитку». Проміжним 

науковим результатом якого є визначення ролі педагога-наставника в процесі формування у 

студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» стійкої внутрішньої мотивації до саморозвитку 
і самореалізації у професійно-творчій діяльності (Музика О. Я.). 

Здійснюються також наукові розвідки з проблеми етнохудожньої підготовки майбутніх 

учителів мистецьких дисциплін у закладах вищої освіти. Одним із наукових результатів пошуку є 

обґрунтування теоретико-методологічних засад етнохудожньої підготовки майбутніх учителів 
мистецьких дисциплін та розкриття взаємозв’язків наукових підходів до вивчення і вирішення 

досліджуваної проблеми: етнопедагогічного, системно-синергетичного, особистісно 

орієнтованого, аксіологічного, діяльнісного та компетентнісного (Побірченко О. М.). 

8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над вітчизняними 

або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 

20 рядків):  _________________________________________________________________________  

9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи _______________________  

№  
з/п  

Показники 

Заплановано 
(відповіднодо 

проекту),  
одиниць 

Виконано 
(за 

результатами  
НДР), 

одиниць 

Відсотоквиконання,  

% 

     

2 

0 
1 

8 

   

2 

0 
1 

8 

 

1.  Публікаціївиконавців (авторів) за тематикою НДР:           
1.1.  Статтіу журналах, щовходять до наукометричних баз 

даних: 
         

- Scopus          
- Web of Science    1    1  
- IndexCopernicus    1    1  

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до 
наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science 

(або Index Copernicus для суспільних та 
гуманітарнихнаук)* 

         

 Статті, що входять до наукометричних баз даних Scopus 
та/або Web of Science підготовлені і подані до друку 

   2    2  

1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових 
фахових видань України:  

         

з них: в журналах з особливим статусом 
(рекомендовані секціями)** 

         

 Статті, опубліковані в інших виданнях України    1    1  

 Статті, опубліковані у зарубіжних наукових виданнях    1    1  

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до переліку наукових фахових 
видань України (крім тих, що увійшли до п. 1.2.)  

   6    6  

1.5. Монографії та розділи монографій, опубліковані за 

рішенням Вченої ради закладу вищої освіти (наукової 
установи)  

   2    2  

1.6. Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 
підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах 

        - 

 Монографії          



1.7. Підручники, навчальні посібники України    1    1  
1.8. Словники, довідники          
 Методичні розробки, рекомендовані вченою радою 

факультету 
         

2.  Підготовка наукових кадрів:           
2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР          
2.2. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР          
3.  Охоронні документи на об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені за тематикою 

НДР:  

         

3.1. Отримано патентівУкраїни          
3.2. Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на 

твір 
         

3.3. Отримано патентів інших держав          
4.  Участь  з  оплатою  у  виконанні

 НДР  (штатних одиниць/осіб):  
         

4.1. Студентів          
4.2. Молодих учених та аспірантів          

10.  
* Текстинаукових статей, тез доповідей на науковихконференціях та 

описівотриманихпатентівпредставляти на Web-сторінкахорганізацій-виконавцівнауковоїроботи 

(науково-технічноїрозробки)  
** Для секцій, які не визначилиперелікжурналів з особливим статусом, оцінюютьсяжурналикатегорії «Б» 

згідно з наказом Міністерстваосвіти і науки Українивід 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку 
формуванняПерелікунауковихфаховихвиданьУкраїни», зареєстрованим в МіністерствіюстиціїУкраїни 06 

лютого 2018 р. за № 148/31600.  

11. Перелік виконавців (ПІБ та посада).  

Сирота В. М., кандидат педагогічних наук, доцент; 

Музика О. Я., кандидат педагогічних наук, доцент; 

Сотська Г. І., доктор педагогічних наук, професор; 

Тименко В. П., доктор педагогічних наук, професор; 

Базильчук Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент; 

Пічкур М. О., кандидат педагогічних наук, професор; 

Побірченко О. М., кандидат педагогічних наук, доцент; 

Король А. М., кандидат педагогічних наук, ст.. викладач; 

Семенова О. В., кандидат педагогічних наук, ст. викладач. 

12. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, 

наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених 

дисертацій.  

– монографії: 

1. Король А. М. Методика навчання графічного дизайну : моногр. / Король А. М. . Умань : 
Візаві, 2018. – 170 с. (подано до друку). 

2. Сотська Г. І. Формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва : теорія і практика :  моногр. /Г. І. Сотська. – К. : ТОВ «ДСК Центр», 2018. – 380 с.  

– навчальні посібники без грифу МОН України: 

1. Сотська Г. І. Формування  конфліктологічної компетентності фахівців з реклами і 

зв’язків з громадськістю: посібник-практикум / Г. Сотська, 

 І.Тітаренко. – К. : ТОВ «ДСК-Центр»,  2018. – 96  с. 

– статті у фаховому виданні: 

1. Музика О. Я. Проблема творчої самореалізації і професійного саморозвитку 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: сутнісний аспект / О. Я. Музика // Проблеми 
підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2018. – Вип. 18. –398 с.(IndexCopernicus). 



2. Пічкур М. О. Фактори становлення основ художньої майстерності майбутніх фахівців 

з образотворчого мистецтва / М. О. Пічкур, А. М. Гордаш // Вісник національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтва (Web of Science). (Подано до друку). 
3. Пічкур М. О. Художньо-педагогічна прадигма мімезису у навчанні майбутніх фахівців 

з образотворочго мистецтва на пленері / М. О. Пічкур, Г. І. Сотська // Вісник національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтва (Web of Science).(Подано до друку). 
4. Сотська Г.І.Обґрунтування сутності професійного розвитку викладача вищої школи: 

теоретичний аспект // Г.Cотська, В. Лісовий // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2018. – Вип.1. – 

С. 22-26. 
5. Sotska H. I.The use of socialnetworks in the process of learning english as a second language / 

Halyna Sotska, Nataliia Paziura, Olena Trynus// Information Technologies and Learning Tools. –  2018. – 

Vol 63. –  №1. – Р. 242-28-50. (Web of Science). 

– статті в зарубіжних виданнях: 
Гордаш А.М. Пічкур М. О. Базис художньої майстерності й освітні орієнтири його формування у 

майбутнього художника-педагога / А.М. Гордаш, М. О.Пічкур // Научен вектор на Балканите. – 

2017. № 1, С.5-9. 

– статті в інших виданнях України: 
1. Пічкур М. О. Використання засобів абстрактного живопису в процесі розвитку 

композиційних здібностей учнів основної школи / Микола Пічкур, Анна Боувен // Вісник 

Українсько-туркменського культурно-освітнього центру: міждисциплінарний науковий збірник. – 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 2, Ч. 2. – С. 112-120. 

– тези доповідей: 
1. Король А. М. Основні види графічного дизайну : визначення термінів / А. М. Король // 

Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 19-20 квітня 2018 р.). – Умань : Вид-во «АЛМІ», 

2018. – С. 86-89. 

2. Музика О. Я. Самостійна пізнавально-творча робота як складова професійного 
саморозвитку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва / О. Я. Музика // матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції [„ Формальна і неформальна освіта у вимірах 

педагогіки добра Івана Зязюна“], 5-6 берез. 2018 р. [Текст]. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2018. – 133 

с. – С. 95-97. 
3. Музика О. Я. Художня творчість як чинник духовно-естетичного розвитку особистості 

дитини / О. Я. Музика // Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів 

мистецьких дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 19-20 квітня 2018 р.). – 
Умань :  Вид-во «АЛМІ», 2018. – С. 102-106. 

1. Пічкур М. О. Ефективність реалізації історичного підходу в художній дидактиці / І. 

І. Демченко, М. О. Пічкур // Актуальні проблеми сучасної психодидактики : філософські, 

психологічні та педагогічні аспекти : ДругаМіжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 20-21 квітня 
2018 р.). – Умань, 2018. – С. 46-48. 

2. Пічкур М. О. Особистісно зорієнтовані детермінанти формування композиційної 

майстерності майбутніх фахівців мистецького профілю / М. О. Пічкур // Неперервна педагогічна 
освіта ХХІ століття : зб. мат-лів ХV Міжнар. педагогічно-мисnецьких читань пам’яті проф. О. П. 

Рудницької (м. Київ, 6-7 грудня 2017 р.) / наук. ред. Г. І. Сотська, М. П. Вовк. – К. : Талком, 2018. 

– Вип. 1 (13). – С. 217-221. 
3. Пічкур М. О. Специфіка художньої майстерності вчителя образотворчого мистецтва і 

професійного митця / А. М. Гордаш, М. О. Пічкур // Естетичні засади розвитку педагогічної 

майстерності викладачів мистецьких дисциплін : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 19-

20 квітня 2018 р.). – Умань : Вид-во «АЛМІ», 2018. – С. 39-43. 
4. Побірченко О. М. Формування етнохудожньої культури майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва / О. М. Побірченко // Естетичні засади розвитку педагогічної 

майстерності викладачів мистецьких дисциплін : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 19-
20 квітня 2018 р.). – Умань : Вид-во «АЛМІ», 2018. – С. 120-123. 

5. Семенова О. В. Потенціал декоративно-прикладного мистецтва у розвитку творчих 

здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва / О. В. Семенова // Естетичні засади 

розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : мат-ли Міжнар. наук.-
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