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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

У статті розкрито суспільні вимоги до сучасного випускника 

педагогічного закладу вищої освіти, що охоплюють дві взаємопов’язані 

характеристики професійних якостей майбутнього вчителя: з одного 

боку як компетентного, ініціативного та творчого педагога, а з  

іншого – як носія високої загальнолюдської культури й національної 

самосвідомості, фахівця, готового не лише до ефективного навчання, 

гармонійного виховання та різнобічного розвитку школярів, а й здатного 

кардинально впливати на формування духовно-морального світогляду і 

патріотизму учнівської молоді. 

У процесі дослідження з’ясовано сутність, значення, суспільна 

детермінованість та психолого-педагогічні особливості навчально-

пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі творчої художньо-

трудової діяльності на засадах народного декоративно-ужиткового 

мистецтва. Практика свідчить, що традиційна методика трудового 

навчання і виховання молодших школярів, яка узвичаїлася у вітчизняній 

школі доволі спрощено підходить до творчої художньо-трудової 

підготовки на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва. З 

іншого боку, художньо-трудова діяльність молодших школярів завжди 

має ознаки суб’єктивної творчості, тому кардинально змінюється 

характер роботи вчителя початкових класів, який перетворюється на 

вихователя, фасилітатора, ментора, друга і порадника, й водночас стає 

генератором творчих ідей, носієм високої загальнолюдської культури та 

національної самосвідомості. 

Обґрунтовано, що для успішної реалізації змісту початкової освіти, 

оновлених цілей і завдань шкільних предметів «Мистецтво» та «Трудове 

навчання», вчитель початкових класів має: по-перше, відрізнятися 

креативністю підходів до здійснення професійно-педагогічної та 

художньо-трудової діяльності в школі; по-друге, володіти високим  

рівнем компетентності у галузі народного декоративно-ужиткового 

мистецтва, усвідомлювати виховний та культурно-освітній потенціал і 

використовувати його можливості для навчання та виховання молодших 

школярів; по-третє, стати людиною культури, вчителем-творцем, 

духовним наставником дітей. 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 59, 2018 

 9 

Ключові слова: професійна підготовка майбутнього вчителя 

початкових класів, народне декоративно-ужиткове мистецтво, творча 

художньо-трудова підготовка, культурно-освітнє середовище, готовність 

до професійної діяльності, майбутні вчителі початкових класів. 

 

The article reveals the social requirements to a modern graduate of a 

pedagogical educational institution covering two interrelated characteristics of 

the professional qualities of the future teacher: on the one hand as a competent, 

initiative and creative pedagogue, and on the other hand - as a carrier of a high 

culture and national consciousness, a specialist, ready not only for effective 

education, harmonious upbringing and diverse development of schoolchildren, 

but also capable to dramatically influence the formation of the spiritual-moral 

outlook and patriotism of schoolchildren. 

During the research, the following things have been clarified: the essence, 

significance, social determinism, psychological and pedagogical peculiarities of 

educational and cognitive activity of primary school students in the process of 

creative and labor training on the principles of folk arts and crafts. As practice 

shows, the traditional method of labor education of primary school students 

adopted at the domestic school rather simplistically approaches to creative 

artistic and labor training on the basis of folk arts and crafts. On the other 

hand, the artistic and labor activities of primary school students always have 

signs of subjective creativity, therefore, the nature of the work of the primary 

school teacher changes radically and transforms into an educator, facilitator, 

mentor, friend and counselor, and at the same time becomes a generator of 

creative ideas, a bearer of a high culture and national identity. 

It is substantiated that for the successful implementation of the content of 

primary education, updated goals and objectives of school subjects «Art» and 

«Labor Studies», the primary school teacher ought to: firstly, differentiate the 

creativity of approaches to the implementation of vocational and pedagogical, 

artistic and work activities at school; secondly, have a high level of competence 

in the field of folk arts and crafts, understand the educational, cultural potential 

and use its opportunities for teaching and education of younger students; 

thirdly, become a person of culture, a teacher-creator, spiritual mentor of 

children. 

Keywords: professional training of the future primary school teachers,  

folk arts and crafts, creative artistic and labor training, cultural and 

educational environment, readiness for professional activity, future teachers of 

primary school. 

 

Становлення України як європейської демократичної держави в 

період геополітичної та економічної нестабільності, впливу зовнішніх і 

внутрішніх чинників на освітні інституції потребує кардинальних змін у 

підготовці висококваліфікованих, компетентних і водночас патріотично 
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зорієнтованих педагогів. Суспільні вимоги до сучасного випускника 

педагогічного закладу вищої освіти охоплюють дві взаємопов’язані 

характеристики професійних якостей майбутнього вчителя: з одного боку 

як компетентного, ініціативного та творчого педагога, а з іншого – як носія 

високої загальнолюдської культури й національної самосвідомості, 

фахівця, готового не лише до ефективного навчання, гармонійного 

виховання та різнобічного розвитку школярів, а й здатного кардинально 

впливати на формування духовно-морального світогляду і патріотизму 

учнівської молоді. 

Спрямованість на гуманітарну складову у педагогічних закладах 

вищої освіти актуалізує питання формування духовності та креативності 

майбутнього вчителя як людини відкритого соціуму, що призводить до 

появи нових освітніх систем, орієнтованих на утвердження сучасних 

цінностей та світоглядних ідей. Саме гуманітарні знання в 

інформаційному, високотехнологічному суспільстві зумовлюють процеси 

акумуляції гуманістичного потенціалу культури, здійснюється його 

передача від покоління до покоління. Відтак, у центрі освіти має 

знаходитися людина як особистість, її внутрішній світ, духовність, 

гармонія. Така установка покликана допомогти людині знайти своє місце у 

глобалізованому світі, вибрати власний стиль поведінки, узгоджений із 

загальною спрямованістю суспільства. Образ поведінки, моральні закони, 

естетичні відчуття, форми і способи буття духовності не можуть 

формуватися поза межами системи освіти і виховання. Саме у процесі 

отримання гуманітарних знань людина виходить за межі раціональної 

однозначності технічних і природничих наук, їх аксіоматичної 

визначеності та формалізованості, долаючи існуючі суперечності між 

наукою і моральністю, логікою й інтуїцією, що призводить до 

забезпечення гармонії гуманітарної і природничо-технічної культур, а в 

результаті – цілісності усієї системи культури. 

Орієнтація суспільства на гуманістичні ідеали та цінності зумовлює 

зростання інтересу до розвитку творчої особистості, дослідження освітніх 

процесів з позиції культури. Тому в сучасних умовах професійна 

підготовка вчителів початкових класів у педагогічних закладах вищої 

освіти має відповідати тенденціям соціокультурного розвитку, а її  

мета – спрямовуватися на пріоритетність культурної функції. При  

цьому цілісний розвиток творчої особистості майбутнього педагога 

повинен здійснюватися у спеціально організованому культурно-

освітньому, виховному середовищі, в якому успішно розв’язуються 

завдання освоєння, збереження і примноження культурних цінностей та 

надбань українського народу і людства загалом. 

Різним аспектам етнокультурного становлення особистості 

присвятили праці видатні філософи (П. Копнін, С. Кримський, 

М. Попович, В. Табачковський, Д. Чижевський, В. Шинкарук, П. Юркевич 
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та ін.), історики (О. Дзюба, М. Драгоманов, М. Грушевський, І. Огієнко, 

Г. Павленко та ін.), письменники, етнографи і фольклористи (О. Воропай, 

Р. Герасимчук, В. Гнатюк, О. Дей, С. Килимник, М. Костомаров, 

Т. Рильський та ін.) й педагоги (І. Бех, А. Богуш, Г. Ващенко, І. Зязюн, 

В. Кузь, Ю. Кузьменкова, С. Русова, М. Стельмахович, Г. Філіпчук та ін.). 

Означене коло дослідників глибоко і з різних методологічних 

позицій вивчали проблему культурологічного аспекту професійного 

становлення особистості, що входила до кола їх наукових інтересів. Однак, 

незважаючи на підвищений інтерес учених до окресленого питання, донині 

не здійснено цілісного наукового аналізу процесу формування 

етнокультурного становлення особистості засобами народного 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

Мета статті полягає у розкритті культурологічного аспекту 

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах 

вищого педагогічного закладу освіти. 

Культура як антропологічний феномен, зберігається та розвивається 

зусиллями людини, постає джерелом, що дає імпульс до виховання творчої 

особистості, оскільки в ній (культурі) сконцентровано здобутки всього 

людства. Культура – це скарбниця моральних багатств і рушійна сила 

розвитку, збереження, передачі культурних досягнень від покоління до 

покоління. Процес оволодіння культурою забезпечує особистісне 

відкриття, створення світу культури в собі [4]. 

У наукових колах спостерігається жвавий інтерес до проблеми 

культури в цілому та можливостей культурологічного підходу для 

обґрунтування концептуальних засад процесу пізнання у різних галузях 

наукових знань. Нині існує чимало дефініцій категорії «культура»,  

що свідчить про глибину, складність і неоднозначність трактування  

цього феномену, його поліфункціональність, всеохоплюваність й 

універсальність. В основі загальнофілософського підходу лежить погляд 

на культуру як історично сформовану соціальну категорію, що 

детермінується у своєму розвитку діями матеріальних і духовних чинників. 

Такий підхід визначає цілісність поняття «культура» й орієнтується на 

органічну взаємодію людини та суспільства, оскільки культура – це 

специфічна сукупність засобів, способів, форм взаємодії людей з 

середовищем існування, які виникли для підтримки відповідних структур 

людської діяльності та спілкування [6]. 

Культура (від лат. cultura – обробіток, розвиток, виховання, освіта, 

шанування) – в найширшому значенні це те, що твориться людиною, на 

відміну від того, що твориться природою. Вона також розглядається як 

сукупність способів і прийомів організації, реалізації та поступу людської 

життєдіяльності, способів людського буття, а також сукупність 

матеріальних і духовних надбань на певному історичному рівні розвитку 

суспільства і людини, які втілені в результатах продуктивної діяльності 
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[13, с. 313]. Культура – це система надбіологічних програм людської 

діяльності, поведінки та спілкування, що історично розвивається і виступає 

умовою відтворення та видозміни соціуму [12, с. 271]. Культура 

трактується як творча діяльність, спрямована на перетворення природи і 

суспільства, результатом якої є постійне поповнення матеріальних і 

духовних цінностей, перетворення досягнень людської історії у внутрішнє 

надбання особистості, вдосконалення всіх сутнісних сил індивіда [3, с. 13]. 

В узагальненому вигляді під культурою розуміють соціальний досвід, 

накопичений людством, що включає знання, способи репродуктивної і 

творчої діяльності, систему емоційно-ціннісного ставлення до світу, 

навколишньої дійсності [7]. 

Відомий польський дослідник проблем дидактики В. Оконь 

розглядає культуру як сукупність створених людьми наукових, морально-

соціальних, художніх і технічних цінностей, а також як процес взаємодії з 

цими цінностями та створення нових [9, с. 103]. Натомість І. Лернер 

акцентує увагу на духовній складовій культури, виокремлюючи 

інтелектуальний розвиток і світосприйняття на різних рівнях 

узагальненості. Вчений стверджує, що в духовну культуру входить 

художня (естетична) культура, способи діяльності та культура праці, 

побуту, відносин і спілкування [5]. 

Німецький вчений А. Швейцер розуміє культуру як образ (стиль) 

життя, в якому бере активну участь кожен індивід. На його думку, 

культура – це сукупність прогресу людини та людства в усіх галузях і 

напрямах при умові, що цей прогрес підпорядкований духовному 

вдосконаленню індивіда [14, с. 10]. Водночас С. Гессен наголошує на 

розумінні культури як складного соціального явища, представленого 

трьома категоріями: освіченість (наука, мистецтво, моральність, релігія); 

громадянськість (державність, право); цивілізація (господарство, техніка) 

[2, с. 8]. Відповідно, народне декоративно-ужиткове мистецтво, як 

складова категорії освіченості, постає головною складовою культури, і не 

лише української, а й світової в цілому. 

У сучасних культурологічних дослідженнях прослідковуються три 

феноменологічних напрями: перший – філософсько-антропологічний, що 

інтерпретує культуру як вираження людської природи та виокремлює її як 

людську особливість; другий – філософсько-історичний (діяльнісний), 

спрямований на розкриття механізмів зародження, виникнення самої 

людської історії; третій – соціологічний, котрий ототожнює культуру з 

людиною, природою та соціумом. 

Визначаючи народне декоративно-ужиткове мистецтво як культурно-

духовний феномен й окреслюючи професійну підготовку майбутніх 

учителів початкових класів (зокрема їхню творчу художньо-трудову 

діяльність) як педагогічну систему, необхідною вбачається логіка 

побудови наукового пошуку відповідно до діяльнісного напряму 
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культурологічних досліджень. 

Діяльнісна концепція культури передбачає її вивчення як 

специфічного способу людської діяльності (А. Брушлинський, 

Л. Виготський, В. Зінченко, М. Каган, В. Клименко, В. Моляко, 

В. Роменець, С. Рубінштейн та ін.), вказує на нерозривний взаємозв’язок 

людини, її творчої діяльності та культури. 

Народне декоративно-ужиткове мистецтво неможливо визначити 

лише за побутовою (утилітарною) ознакою, оскільки при цьому 

ігнорується його історична традиція, нівелюється наступність поколінь, 

звернення до етнічної свідомості, котрі постають визначальними 

чинниками існування мистецтва у світі культури. Народне декоративно-

ужиткове мистецтво як особливий вид творчої діяльності людини 

зумовлюється, існує та розвивається в контексті загальної та національної 

культур, є їхнім важливим компонентом. 

Народне декоративно-ужиткове мистецтво – невід’ємна складова 

культури людства, в основі якої лежить давня традиція та сучасні підходи. 

Незважаючи на деякі розбіжності, мистецтво різних народів й етносів 

проходить приблизно однаковий шлях розвитку і залежить від історії 

народу, його культових та релігійних поглядів, взаємодії з іншими 

народами тощо. Народне декоративно-ужиткове мистецтво несе в собі 

сукупність національних ознак, які, будучи традиційними, немов 

«зігрівають» твори, пробуджують у спостерігача яскраво забарвлені 

почуття та емоції. Національне в художньому образі зазвичай пов’язане з 

особистими відчуттями людини, її індивідуальними переживаннями [10]. 

Народне декоративно-ужиткове мистецтво характеризується 

глибокою традиційністю, проте це не прояв консерватизму, а жива й 

органічна наступність, коли кожне нове покоління осягає спадок минулого 

не за інерцією, а в силу щирих, невимушених спонукань. Народне 

декоративно-ужиткове мистецтво як компонент культури (передовсім 

художньо-мистецької) є складним соціальним явищем, що інтегрує такі 

важливі складові, як цінності, творчість, знання, уміння, способи 

представлення (відображення) результатів творчості тощо. 

У контексті нашого дослідження особливо важливим постає 

положення про те, що народне декоративно-ужиткове мистецтво, як 

компонент художньо-мистецької культури, володіє низкою специфічних 

ознак, які дають змогу виокремити її в сфері загальнолюдської культури,  

а саме: 

– забезпечує безпосередній зв’язок з природою, побутом, звичаями, 

устроєм життя, що визначає своєрідний утилітарний характер усіх видів 

народної творчості й особливо проявляється у народному декоративно-

ужитковому мистецтві, сакральній архітектурі, інтер’єрі житла, реманенті, 

зброї, одязі, прикрасах та ін.; 

– будучи здебільшого творчістю виробників матеріальних 
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цінностей, визначає безпосередній зв’язок з матеріальним виробництвом, 

природними ресурсами; 

– деякі види народного декоративно-ужиткового мистецтва 

супроводжують трудову діяльність людини, оскільки проявляються в 

художньому оформленні засобів та предметів праці. 

Осмислюючи основні проблеми концепції професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів на засадах народного декоративно-

ужиткового мистецтва, вважаємо, що культура є своєрідним центром 

духовних ресурсів, накопиченням і збереженням всього найціннішого та 

найважливішого, що набуто людством у процесі історичного розвитку. З 

одного боку, результати культури окреслюють межі доступного 

людського досвіду, а з іншого – ці межі постійно розширюються у процесі 

взаємодії суспільства, культури й особистості. 

Надійним концептуальним базисом, який уможливлює всебічне 

дослідження сутності, місця і ролі народного декоративно-ужиткового 

мистецтва як складової загальної культури (світової, національної) та 

компоненту професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів 

у педагогічних закладах вищої освіти, постає культурологічний підхід. 

Культурологічний підхід, який нині стає домінантним в освіті, 

акцентує увагу на формуванні культурологічних складових професійної 

підготовки педагога, у т. ч. вчителя початкових класів. З позиції 

культурологічного підходу освітній процес постає механізмом відтворення 

культури, процесом культурного розвитку особистості майбутнього 

педагога. При цьому ефективність освітньої діяльності зумовлюється 

ступенем інтегрованості та глибиною входження студента в контекст 

культури, що забезпечує активне оволодіння і творчий розвиток 

культурної спадщини етносу, країни, світової цивілізації. 

Культурологічний підхід в освіті передбачає створення культурно-

освітнього простору для здійснення творчої самореалізації особистості 

(майбутніх учителів початкових класів), аналіз педагогічних явищ крізь 

призму культурних норм і цінностей, виховання особистості як 

громадянина світу, здатного до активної життєдіяльності в контексті 

світової культури. У процесі реалізації системи професійної підготовки 

студентів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва 

підвищується роль і значення культурно-освітньої складової, зорієнтованої 

на ознайомлення майбутніх педагогів з художньо-мистецькою спадщиною 

українського народу, формування ціннісних орієнтацій, властивих певній 

соціокультурній групі; посилюється взаємозв’язок з основними видами, 

жанрами, родами цього виду народного мистецтва. 

Основні теоретичні положення культурологічного підходу, як 

концептуального підґрунтя в галузі наукового пізнання, знайшли 

відображення у наукових працях Г. Гайсиної, В. Гури, В. Багацького, 

М. Заковича, І. Зязюна, О. Падалки та ін. 
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Культурологічний підхід дає змогу аналізувати досліджувані явища 

на широкому загальнокультурному фоні соціуму, тобто розглядати їх як 

сукупність культурних компонентів. Культурологічний підхід реалізується 

у контексті загальнофілософського розуміння культури, яка в своєму 

осмисленні трактується неоднозначно: розглядається як дещо нормативне, 

задане як взірець, на який мають орієнтуватися представники суспільства 

або професійної групи; ототожнюється з освіченістю, інтелігентністю 

людини; пов’язується з характеристикою способу життя індивіда  

[11, с. 50]. 

Дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового 

мистецтва з позиції культурологічного підходу, передбачає врахування 

ціннісного (аксіологічного) аспекту. Пізнання сутності цінностей як 

системоутворювального компонента культури дає змогу глибше розкрити 

зміст цієї категорії для аналізу педагогічної реальності. Постановка цілей і 

вибір відповідних способів діяльності здійснюється індивідом з 

урахуванням їх ролі та значення для задоволення власних потреб й 

інтересів. Таким чином, значущість предметів, людей, знань, ідеалів, цілей, 

засобів діяльності, якостей і відношень виступає мірою моральної, 

естетичної, світоглядної, інтелектуальної, емоційної готовності особистості 

не лише пізнавати, а й що найголовніше – змінювати, перетворювати 

предметний, соціальний і внутрішній (духовний) світ. 

У будь-якому суспільстві існує особлива система життєво важливих 

фундаментальних цінностей і смислів, на основі яких формуються ціннісні 

орієнтації особистості, що інтерпретуються як прагнення, бажання, 

потреби індивіда та виступають для нього важливими цілями 

життєдіяльності. Існує взаємозв’язок між системою фундаментальних 

цінностей і потреб суспільства, а також діяльністю особистості. Культура 

не лише інтегрує людину в соціальну систему, а й прививає їй певні 

потреби, інтереси, формує ціннісні орієнтації [1, с. 60]. 

Спираючись на аксіологічний аспект культурологічного підходу, 

неможливо однозначно визначити позицію окремого індивіда як суб’єкта 

діяльності (зокрема творчої художньо-трудової діяльності у галузі 

народного декоративно-ужиткового мистецтва), оскільки уявлення про 

культуру як сукупність матеріальних і духовних цінностей не дає змогу 

достатньо повно дослідити її внутрішню структуру. Тому у контексті 

культурологічного підходу необхідним є пояснення феномену культури не 

лише з позиції цінностей, а й специфічного способу творчої діяльності 

людини (В. Андрєєв, О. Асмолов, М. Бердяєв, Д. Богоявленська, 

І. Волощук, Г. Гайсина, П. Енгельмейєр, І. Кучерявий, М. Каган, 

Д. Ліхачов та ін.). 

Таким чином, відповідно до культурологічного підходу професійну 

підготовку майбутніх учителів початкових класів на засадах народного 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 59, 2018 

 16 

декоративно-ужиткового мистецтва доцільно розглядати: по-перше, як 

процес творчої самореалізації сутнісних сил особистості, спрямований на 

примноження духовно-матеріальних цінностей, збереження і розвиток 

традицій народного декоративно-ужиткового мистецтва; по-друге, як 

культурно-освітнє середовище, що забезпечує специфічний спосіб творчої 

художньо-трудової діяльності суб’єктів навчання, регулює їхню поведінку 

як носіїв національної культури українців. При цьому культурно-освітнє 

середовище у педагогічному закладі вищої освіти нами розуміється як 

простір культурного і творчого розвитку особистості, котрий інтегрує 

сукупність цінностей, відносин, особливі види творчої мистецької 

практики, створює умови для саморозвитку та самореалізації, викликає 

прояви почуттів й емоційних переживань, сприяє збагаченню художньо-

естетичної культури та прояву творчих здібностей майбутнього 

вчителя, забезпечує примноження духовно-матеріальних цінностей, 

збереження народних і піднесення сучасних традицій. 

Важливим аспектом культурно-освітнього середовища у 

педагогічних закладах вищої освіти є цілеспрямований підхід до відбору 

змісту професійної підготовки студентів. Зокрема, у контексті вивчення 

навчальних дисциплін, спрямованих на ознайомлення й освоєння 

народного декоративно-ужиткового мистецтва, створюються сприятливі 

умови та широкі можливості для розвитку естетичної культури майбутніх 

педагогів, прилучення їх до високих духовних ідеалів, моральних 

цінностей, розвитку інтелектуального, емоційного і творчого начал 

особистості. Своєю чергою міждисциплінарні зв’язки сприяють 

формуванню світогляду майбутніх учителів початкових класів шляхом 

цілісного відображення соціального досвіду наукового пізнання 

об’єктивного світу. Їх цілеспрямоване підсилення забезпечує системність, 

узагальненість знань, набуття досвіду у різних видах професійно-

педагогічної діяльності, що формує уявлення індивіда про соціум, людину, 

цінності мистецтва і культури. 

Вивчення різних видів народного декоративно-ужиткового 

мистецтва в аспекті загальнолюдських цінностей духовно-морального 

виховання сприяє розвитку національно-культурних засад особистості, 

патріотичної свідомості громадянина України. Ознайомлення з творами 

народного декоративно-ужиткового мистецтва у процесі професійної 

підготовки студентів створює широкі можливості для формування 

культурологічної компетенції студентів, прилучає їх до історичних і 

культурних цінностей, пам’яті минулого. Вивчаючи різні види народного 

декоративно-ужиткового мистецтва у студентів суттєво зростає емоційне 

сприйняття, уява, інтерес до навчання, потреба у пізнанні чогось нового, 

до цього незвіданого. 

Народне декоративно-ужиткове мистецтво в сучасній культурі 

відомими мистецтвознавцями і педагогами трактується як культурна 
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духовно-моральна самосвідомість народу, як духовний феномен, котрий 

[8, с. 95–97]: 

1) зберігає і розвиває базову систему цінностей у відносинах людини 

з навколишнім світом; 

2) створює особливу природу художнього образу, зумовлену типом 

творчості, культурою, пов’язаною з цілісним буттям; 

3) володіє природністю, як основоположною характеристикою, що 

визначається не лише матеріалами природи, а й природністю самої 

творчості, тобто особливим типом органічної культури, а також 

природністю художнього образу, що розвивається у полі художньо-

естетичного, духовно-морального змісту образів-концептів; 

4) розвиває школи традицій, основу яких складають сфери-концепти, 

що дають ціннісну установку творчості. Вони розвиваються на ґрунті 

місцевих особливостей і традицій народної культури, зберігаючи 

стилістичну цілісність, формуючи культуру народного професіоналізму; 

5) формує творчу психологію з відчуттям приналежності до «своєї, 

рідної землі», конкретного регіону, села чи міста, що сприяє формуванню 

чуттєвості до місцевих цінностей. Орієнтація на місцеві цінності визначає 

ядро змісту народного декоративно-ужиткового мистецтва, формує 

особливе (власне) відчуття часу, масштабність і сприйняття світу; 

6) розвивається як система, що зорієнтована на родові цінності та 

регулюється законом традицій. На цьому рівні проявляється головна 

родова функція народного декоративно-ужиткового мистецтва в культурі, 

оскільки воно, в силу народності змісту, виражає національну 

самосвідомість, тому одночасно є мистецтвом як окремого етносу, так і 

загальнолюдським; 

7) визначається не лише як категорія приналежності до окремого 

народу («народне»), а й вид мистецтва у проявах загальнозначущих для 

певного етносу системи цінностей, їх стійкості та природної традиційності. 

Орієнтація на народне декоративно-ужиткове мистецтво як 

полікультурне явище у процесі професійного становлення майбутніх 

учителів початкових класів сприяє практичній реалізації таких важливих 

культурно-освітніх функцій: 

1. Формування майбутнього вчителя початкових класів як 

представника свого етносу, країни, полікультурного світу. Будучи 

культурним явищем, народне декоративно-ужиткове мистецтво в епоху 

глобалізованого суспільства відіграє надзвичайно важливу роль у 

формуванні сучасної національно свідомої людини-патріота. Водночас 

необхідність міжкультурного діалогу дає змогу «побачити» спільне, 

особливе та виняткове у культурі різних народів, творчо переосмислити й 

інноваційно використовувати його в особистій культурно-творчій 

практиці. Таким чином, можна припустити, що декоративно-ужиткове 

мистецтво власного народу знаходиться в ядрі культурної самобутності 
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особистості, навколо якого розміщаються прошарки культурних взаємодій, 

інноваційної творчості. 

2. Розвиток майбутнього вчителя початкових класів в особистісному 

та професійному аспектах. Використання народного декоративно-

ужиткового мистецтва як засобу творчої навчально-пізнавальної діяльності 

уможливлює успішне розв’язання питань самоідентифікації, особистісного 

становлення та професіогенезу особистості. 

3. Формування національної самосвідомості особистості майбутнього 

вчителя початкових класів через ознайомлення з різними видами народного 

декоративно-ужиткового мистецтва, культурними традиціями 

мистецьких осередків, ремісничих шкіл та ін. Оволодіння народним 

декоративно-ужитковим мистецтвом призводить до глибокого розуміння 

його національно-культурного розмаїття й особливостей, що створює 

належні умови для національної самоідентифікації особистості, розвитку її 

національної самосвідомості. 

4. Розвиток творчості майбутніх учителів. Цілеспрямоване 

ознайомлення студентів із народною творчістю певного етнографічного 

регіону, окремих майстрів, видами художніх ремесел і промислів через 

творчу художньо-трудову діяльність забезпечує збереження витоків 

народного декоративно-ужиткового мистецтва, сприяє здійсненню творчих 

новацій в колориті, композиції, художніх техніках і прийомах декорування 

тощо. 

Отже культурологічний підхід передбачає максимальне використання у 

процесі розв’язання науково-освітніх проблем професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів на засадах народного декоративно-

ужиткового мистецтва особливостей середовища (етносу, країни, регіону, 

духовно-культурної спадщини), в межах якого живуть і творять студенти, з 

одного боку, та надбань світової культури – з іншого. 

Зважаючи на зазначене вище, функціонування системи професійної 

підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах народного 

декоративно-ужиткового мистецтва має здійснюватися відповідно до таких 

основних положень (принципів) культурологічного підходу: 

1) відношення до освітнього процесу як культурного феномену, 

рушійними силами якого постають особисті мотиви, цінності, творча 

співпраця між усіма учасниками в досягненні цілей їхнього культурного 

саморозвитку; 

2) відношення до професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів як культурного процесу, що здійснюється в культурно-

освітньому, виховному та науково-дослідницькому просторі, всі 

компоненти якого підпорядковані головній меті – розвитку 

висококультурної, національно свідомої та творчої особистості; 

3) відношення до студентів як суб’єктів освітнього процесу, здатних 

до культурно-творчого саморозвитку і самовдосконалення; 
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4) відношення до педагога (викладача) як посередника між 
студентом і культурою, здатного ввести майбутніх учителів у багатий світ 
народної культури, створити культурно-освітнє середовище і надати їм 
всебічну підтримку в індивідуальному самовизначенні у світі 
етнокультурних цінностей; 

5) становлення і творчий розвиток особистості студента в 
освітньому процесі можливі лише в умовах креативного культурно-
освітнього середовища, яке створює розмаїття зон розвитку за видами 
народного декоративно-ужиткового мистецтва та ситуацію їх вільного 
вибору. 

Таким чином, культурологічний аспект професійної підготовки 
майбутніх учителів початкових класів передбачає необхідність урахування 
основних закономірностей і тенденцій виникнення, розвитку й освоєння 
народного декоративно-ужиткового мистецтва як важливої складової 
категорії «культура». Наукове обґрунтування педагогічної системи 
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах 
народного декоративно-ужиткового мистецтва логічно випливає з 
філософського положення про те, що за межами суспільства не існує 
людини, отже немає й об’єктивного пізнання. Відповідно, вивчення 
педагогічних явищ в контексті завдань нашого дослідження необхідно 
здійснювати у безпосередньому зв’язку з тим конкретним у часі і просторі 
культурно-освітнім середовищем, в якому вони проявляються. 

Функціонування системи професійної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового 
мистецтва має здійснюватися відповідно до таких основних положень 
(принципів) культурологічного підходу: 1) відношення до освітнього 
процесу як культурного феномену, рушійними силами якого постають 
особисті мотиви, цінності, творча співпраця між усіма учасниками в 
досягненні цілей їхнього культурного саморозвитку; 2) відношення до 
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів як 
культурного процесу, що здійснюється в культурно-освітньому, виховному 
та науково-дослідницькому просторі, всі компоненти якого підпорядковані 
головній меті – розвитку висококультурної, національно свідомої та 
творчої особистості; 3) відношення до студентів як суб’єктів освітнього 
процесу, здатних до культурно-творчого саморозвитку і самовдоско-
налення; 4) відношення до педагога (викладача) як посередника між 
студентом і культурою, здатного ввести майбутніх учителів у багатий світ 
народної культури, створити культурно-освітнє середовище і надати  
їм всебічну підтримку в індивідуальному самовизначенні у світі 
етнокультурних цінностей; 5) становлення і творчий розвиток особистості 
студента в освітньому процесі можливі лише в умовах креативного 
культурно-освітнього середовища, яке створює розмаїття зон розвитку за 
видами народного декоративно-ужиткового мистецтва та ситуацію їх 
вільного вибору. 
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