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ВПЛИВ МИСТЕЦТВА НА РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

  

ЗВІТ  

за етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)  

(2020 рік)  

  

1. Керівник НДР:        СИРОТА ВСЕВОЛОД МАРКОВИЧ 

2. Номер державної реєстрації НДР:  НДР: 0111U0075 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: УДПУ імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу:  01.2015 - продовжено 

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. Результати роботи професорів, доцентів, старших 

викладачів та викладачів кафедри образотворчого мистецтва оприлюднені в доповідях на науково-

практичних міжнародних (14), всеукраїнських (7) конференціях, семінарах (1); у публікаціях тез 

доповідей (в Україні – 13; за кордоном – 3), статтях у фахових наукових виданнях (9), методичних 

рекомендаціях (3), монографії (1). 

В рамках кафедральної тематики опубліковано монографію «Формування художньо-творчої 

компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами композиції» (Семенова О. В.). 

Науковим результатом є розроблення методичних рекомендацій: «Методичні рекомендації до написання 

курсових робіт з дисципліни «Методика навчання образотворчого мистецтва» (Сирота В. М), «Методичні 

рекомендації до кваліфікаційного екзамену з методики навчання образотворчого мистецтва» 

(Сирота В. М.), «Методичні рекомендації до виконання й оформлення випускних кваліфікаційних робіт 



з образотворчого мистецтва» (Музика О. Я., Пічкур М. О.). Практична цінність отриманих результатів 

полягає у використанні їх здобувачами освіти ЗВО. 

Зокрема, Пічкуром М. О. опубліковано 6 публікацій що входять до наукометричних баз даних у 

Scopus, Web of Science за темою «Теорія та методика образотворчої підготовки майбутніх фахівців 

мистецьких спеціальностей». Зазвіний період за керівництвом Пічкура М. О. захищені дисертаційні 

роботи:  

Бевзюк Марини Сергіївни «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до взаємодії з 

батьками в умовах інклюзивного навчання», спец.: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, захист 

відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини 27 червня 2019 року;  

Гордаша Андрія Миколайовича «Формування основ художньої майстерності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки», спец.: 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти, захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01 в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини 10 квітня 2020 року. 

Здійснюється дисертаційне дослідження «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва до професійного саморозвитку». Проміжним науковим результатом 

якого є визначення ролі емоційно-вольового чинника творчого саморозвитку майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва,  (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 

ролі музейної педагогіки у процесі етнохудожної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін 

(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  
(відповідно 
до проекту),  

одиниць  

Виконано   
(за 

результатами  
НДР), 

одиниць  

Відсоток 

виконання,  

%  

1.  Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:        
1.1.  Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних:        

- Scopus  1   2   
- Web of Science  2   4   
- Index Copernicus  4      

1.2.  Публікації в матеріалах конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або 

Index Copernicus для суспільних та гуманітарних наук)*  

      

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

видань України:  
      

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 

секціями)**  
 4  2   

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.)  

      

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  
   1   

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
      

1.7.  Підручники, навчальні посібники України     -   
1.8.  Словники, довідники    -    
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 патентів України  -  -    
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   - -    

  
* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів представляти на 

Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки)  
** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б» згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування 
Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. 

за № 148/31600.  

10. Перелік виконавців (ПІБ та посада).  

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

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

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. 

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

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

дисертацій.  

Монографії: 

Семенова О. В. Формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва засобами композиції : монографія / О. В. Семенова. – Х.: ТОВ «ПромАрт», 2020. – 224 с. 

 

Методичні рекомендації: 
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Методика навчання 
образотворчого мистецтва» / уклад. Сирота В.М. УДПУ імені Павла Тичини, 2020. – 31 с., 1,3 др. ар.  
Методичні рекомендації до кваліфікаційного екзамену з методики навчання образотворчого мистецтва: 
програма та навчально-методичний комплекс до державної атестації / автор-упоряд. В. М. Сирота. 
УДПУ імені Павла Тичини, 2020. – 35 с., 1,5 др. ар. 
Методичні рекомендації до виконання й оформлення випускних кваліфікаційних робіт з образотворчого 

мистецтва: (для ОС «бакалавр» та ОС «магістр» зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче 

мистецтво). Уклад.: О. Музика, М. Пічкур. Умань: Візаві, 2020. 48 с. 

 

Статті проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science; 
 



№ 

з/п 

Автори 
(зазначити усіх 
авторів, наших 

виділити) 

Назва роботи 
(мовою оригіналу з 

бази даних і 
гіперпосиланням) 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), рік, 

перша-остання 

сторінки статті; 

зазначити бази в 

яких індексується 

(Scopus, Web of 

Science) і квартель 

випуску (Q1, Q2, 

Q3, Q4) 

1 

Pichkur M. 

Oliiar M.,  

Rozman I.,  

Petrenko O., 

Demchenko I., 

Ryabovol L. 

Explenation of Paradigm 

Methodology of 

Specialists in Higher 

Education System 

Vocational Training. 

URL: 

http://dspace.msu.edu.ua:8

080/jspui/bitstream/12345

6789/5701/1/Explenation_

of_Paradigm_Methodolog

y_of_Specialists_in_High

er_Education_System_Vo

cational_Training.pdf 

Revista Romaneasca pentru 

Educatie Multidimensionala 

Vol. 12. Issue 1. Sup 1. 

2020. P. 267–292.  

Web of Science.  

Q3 

2 

Pichkur M. 

Prokopenko O., 

Osadchenko I., 

Braslavska O., 

Malyshevska I., 

Tyshchenko V. 

Competence approach 

in future specialist 

skills development. 

URL: 

https://docplayer.net/1850

28646-Competence-

approach-in-future-

specialist-skills-

development.html 

International Journal of 

Management (IJM). 

Vol.11. Issue 4, April. 

2020. P. 645–656. 

Scopus. 

Q3 

3 

Пічкур М. О. 

Сотська Г. І., 

Демченко І. І., Король 

А. М., Гордаш А. М. 

Митець 

інформаційного 

покоління: академічна 

і цифрова парадигма 

образотворчої 

підготовки у вищій 

школі. 

URL: 

https://journal.iitta.gov.u

a/index.php/itlt/article/vi

ew/2927 

Інформаційні технології і 

засоби навчання 

Т. 79. № 5. 2020. 

С. 296–312.  

Web of Science 

Q3 

4 

Olha Muzyka,  

Yurii Lopatiuk,  

Tetiana Belinska,  

 Anna Belozerskaya and  

Iryna Shvets 

Art education in the 

context of the modern 

educational process 

URL: 

http://www.hrpub.org/jo

urnals/article_info.php?

aid=10097 

DOI: 10.13189 / 

ujer.2020.082408. 

Universal Journal of 

Educational Research  

 

Vol. 8 (Nov 2020). №11D  

Р. 63–68. 

Scopus 

Q4 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2228
https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2228
https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2228
https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2228
https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2228
http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=10097
http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=10097
http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=10097


5 

A.P. Palii, O.V. Nanka, 

Y.O. Kovalchuk, A.O. 

Kovalchuk, V.S. 

Kalabska, I.V. Kholod, 

O.M. Pobirchenko, O.S. 

Umrihina, A.M. 

Poliakov, K.V. 

Ishchenko, A.P.  

Paliy 

Investigation of the 

operating modes of 

bactericidal device for 

decontamination of 

microorganisms in the air 

of the poultry house and 

determination of the effect 

on the content of toxic 

gases in it. 

URL: 

https://www.ujecology.com

/articles/effect-on-the-

bactericidal-device-for-

decontamination-the-air-

microorganisms-in-poultry-

house-on-the-content-of-

toxic-ga.pdf 

 

UKRAINIAN JOURNAL OF 

ECOLOGY 

 Vol. 10, Issue 1, pp. 24-29. 

 

Web of Science 

6 

Palii A.P. Paliy A.P. 

Rodionova KO 

Zolotaryova S.A. 

Kushch L.L. Borovkova 

V.M., Kazakov M.V., 

Pavlenko I.S., 

Kovalchuk Y.O. 

Kalabska V.S. 

Kovalenko O.V. 

Pobirchenko O.M. 

Umrihina O.S. 

Microbial contamination of 

cow's milk and operator 

hygiene. 

URL: 

https://www.ujecology.com

/articles/effect-on-the-

bactericidal-device-for-

decontamination-the-air-

microorganisms-in-poultry-

house-on-the-content-of-

toxic-ga.pdf 

 

 UKRAINIAN JOURNAL OF 

ECOLOGY 

Vol. 10, Issue 2, pp. 392-

397. 

 

Web of Science 

 

Статті у закордонних виданнях: 

Пічкур М. О. Інтеграція академічного і цифрового рисунка в сучасній системі образотворчої 

підготовки студентів мистецьких спеціальностей. Revistă ştiinţifică progresivă. 2020. Vol. 3. № 3 (5). С. 9–

14. 

 

Статті у наукових виданнях України (категорія Б): 

Пічкур М. О. Фокус результативності базового професійного етапу образотворчої підготовки 

майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей. Молодь і ринок. 2020. № 2 /181. С. 107–113. 

Пічкур М. О. Натюрморт цифрового формату: художня постановка, імітація, стилізація. 

Мистецтво та освіта. 2020. № 4. С. 42–49. 
 

Тези доповідей на міжнародних конференціях в межах України: 

1. Музика О.Я. Роль пленерного живопису у фаховій підготовці майбутнього вчителя 
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