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Метою статті є аналіз категорії «ціннісні орієнтації» в життєвому циклі
особистості, які є похідними від феномена «цінності».

Термінологічні джерела визначають ціннісні орієнтації як суспільноKзначущі
для особистості, соціальної спільноти,  суспільства в цілому матеріальні, соцK
іальні об’єкти,  духовну діяльність людини і її результати; соціально схвалені і
такі, що поділяє більшість людей, уявлення про добро, справедливість, патріоK
тизм, романтична любов, дружба. Ціннісні орієнтації не підлягають сумніву,
вони є еталоном, ідеалом для всіх людей, на їх формування спрямований  педаK
гогічний процес [ 4, с. 383]. Це відносно  стійка вибіркова спрямованість поK
треб особистості на певну групу соціальних цінностей. Ціннісні орієнтації леK
жать в основі мотивів діяльності людини, вони пов’язані з бажаннями, інтереK
сами, емоціями та почуттями, формуються під впливом соціального становK
лення особистості, її рольової позиції, водночас залежать від індивідуальних рис
особистості та специфіки  умов її життя і діяльності [5, с. 185 ].

О. Киричук визначає ціннісні орієнтації як відносно стійку систему спряK
мованості інтересів і потреб  особистості на певну ієрархію життєвих ситуацK
іях, спосіб розрізнення особистісних явищ і об’єктів за рівнем їх значущості
для людини [3, с. 991]. Ціннісні орієнтації – це внутрішній  компонент свідоK
мості та самосвідомості людини. Ціннісні орієнтації є досить стійкою  систеK
мою, одним із провідних її детермінантів виступають рівень загальної освічеK
ності й культури, система  цінностей особистості чи суспільства [ 3, с. 991 ].

Ціннісні орієнтації досліджували ряд учених: Г. Балл, М. Бобнєва, М.
Боришевський, О. Зотова, О. Киричук, К. Клакхон, Г. Лялюк, Є. ПоK
дольська, В. Потапова та ін. в різних напрямах:

K індивідуальна система цінностей особистості та взаємозв’язок її з групоK
вою самосвідомістю (В. Ольшанський та ін.);

K співвідношеня ціннісних орієнтацій і реальної поведінки особистості
(М. Бобнєва, О. Зотова, В. Ядова та ін.);
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Зауважимо, що сформованість ціннісних орієнтацій визначає аксіологічK
ний потенціал  особистості майбутнього вчителя як багаторівневе інтегративK
не динамічне новоутворення, що передбачає наявність усталеної ієрархії
ціннісних орієнтацій, які характеризують його майбутню  професійну
діяльність, прагнення і готовність до трансляції цінностей культури (соціуму,
освіти) у життєдіяльність навчального закладу, до забезпечення процесу заK
лучення учнів до цінностей. Розвиток  аксіологічного потенціалу особистості
майбутнього вчителя передбачає якісні зміни в ціннісному ставлення до педаK
гогічної діяльності (формування цілісного та ціннісного образу педагогічного
світу, побудованого на взаємозв’язку аксіології й інноватики), до самого себе
(становлення образу ЯKпедагог), до майбутньої професійної діяльності (проK
ектування образу педагогічної діяльності).

Зауважимо, що цінність як складова ціннісних орієнтацій особистості, за
своєю внутрішньою структурою може проявлятись як значення, коли предK
мет чи процес, що знаходяться в аксіологічному полі особистості, розкриває
свій смисловий зміст, подає інформацію  про власні властивості, особливості,
завдяки чому відбувається  оцінювання й віднесення феномена, що розгляK
дається, до тієї чи тієї ціннісної систем. Завдяки цьому між об’єктом і субK
’єктом ціннісної системи створюється взаємозалежність  між її елементами на
рівні відношень: причинноKнаслідкових, просторових, часових, зовнішніх і
внутрішніх тощо. Цінність може виступати як мета, що розглядається як усвK
ідомлений бажаний результат, який  регулює людські прагнення і вчинки.
Ціннісні орієнтації можуть функціонувати на рівні принципів, коли їм наK
дається статус керівної ідеї, основного положення, внутрішнього переконанK
ня, що чітко регламентує діяльність людини. Цінність як норма дозволяє поK
силити упорядкованість соціальних взаємодій, точно окреслити виконання
вироблених людством правил. На цьому рівні ціннісні орієнтації відтворюK
ють позицію особистості в певній ситуації [1, с.11]. В освітньому процесі
ціннісні орієнтації виступають як об’єкт діяльності психолога, педагога і тих,
кого навчають чи виховують. За ціннісними орієнтаціями можна визначити
місце людини в соціальній структурі суспільства. Завдяки їм особистість вирK
ішує багато життєво важливих для себе питань навчальної, громадської, сусK
пільної діяльнісноKкорисної та інших видів діяльності. У них утілюються реK
зультати навчання й виховання, набуття життєвого досвіду, особливості світосK
приймання, засвоєння  суспільних  цінностей і норм поведінки. Знаючи
ціннісні орієнтації особистості, можна  передбачити її майбутнє, долю. ЗазнаK
чимо, що система ціннісних орієнтацій  підростаючої особистості складається
поступово у процесі гри, навчання, виховання, дозвілля, читання, під вплиK
вом  засобів масової інформації, спілкування, соціалізації та у процесі здоK
буття освіти, навчання у виші [6, с.119]. У цьому зв’язку виникає необхідність
формування системи ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців  відповідно до
змісту їхньої професійної діяльності, у нашому випадку, майбутніх психологів.
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сформованості якої  можна вести мову про загальний рівень її розвитку [6].

Ціннісні орієнтації є однією із найважливіших  характеристик особистості,
оскільки вони виражають свідоме ставлення людини до дійсності  і визначаK
ють мотивацію її поведінки,  суттєво  впливаючи на всі аспекти діяльності
особистості. Є. Рапацевич трактує ціннісні орієнтації як відображення у свідоK
мості людини цінностей, що визначаються нею як стратегічно життєві цілі і
світоглядні орієнтири. Г. Лялюк під ціннісними орієнтаціями розуміє соціально
детерміновану і зафіксовану в психіці індивіда спрямованість особистості на
цілі і засоби діяльності. Ціннісні орієнтації, зауважує науковець, віддзеркаK
люють ставлення людини до соціальної дійсності й у цій якості визначають
широку мотивацію її поведінки. При цьому в основі функціонування ціннісних
орієнтацій лежить ціннісний (аксіологічний) підхід, відповідно до  якого  всі
явища  довкілля (в тому числі  і вчинки людей) відбиваються у свідомості
індивіда з погляду  можливості задовольнити його потреби та інтереси [7].

В. Денисенко зауважує, що професійноKпедагогічні ціннісні орієнтації
становлять систему професійної спрямованості та ставлення до професії вчиK
теля, які виступають як суспільноKсоціально цінності і є критерієм оцінки будьK
якого виду професійної діяльності та основою ставлення особистості до обраK
ної професії.  Авторка  визначає навчальні ціннісні орієнтації як систему  проK
фесійної спрямованості та ставлення студентів до навчальних дисциплін, які
містять наукову інформацію, необхідну для їхньої професійної педагогічної
діяльності, а також навчальної мотивації, що розглядається як ціннісне ставK
лення до навчання, а також наводить класифікацію професійноKпедагогічK
них ціннісних орієнтацій, що відображає специфіку професії вчителя:

K загально педагогічні орієнтації, спрямовані  на суспільноKсоціальні
цінності (розвиток інтелектуальних можливостей, творчих здібностей дитиK
ни тощо);

K предметноKдіяльнісні орієнтації, спрямовані на предметно викладацьку
діяльність педагога (саморозвиток, самоосвіта вчителя);

K особисті орієнтації, спрямовані на самовираження учителя в професійній
діяльності (власні професійні характеристики);

K професійноKпрагматичні орієнтації, пов’язані з престижем педагогічної
професії, заробітною платнею, тривалою відпусткою тощо [2].
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Зауважимо, що сформованість ціннісних орієнтацій визначає аксіологічK
ний потенціал  особистості майбутнього вчителя як багаторівневе інтегративK
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гогічної діяльності (формування цілісного та ціннісного образу педагогічного
світу, побудованого на взаємозв’язку аксіології й інноватики), до самого себе
(становлення образу ЯKпедагог), до майбутньої професійної діяльності (проK
ектування образу педагогічної діяльності).

Зауважимо, що цінність як складова ціннісних орієнтацій особистості, за
своєю внутрішньою структурою може проявлятись як значення, коли предK
мет чи процес, що знаходяться в аксіологічному полі особистості, розкриває
свій смисловий зміст, подає інформацію  про власні властивості, особливості,
завдяки чому відбувається  оцінювання й віднесення феномена, що розгляK
дається, до тієї чи тієї ціннісної систем. Завдяки цьому між об’єктом і субK
’єктом ціннісної системи створюється взаємозалежність  між її елементами на
рівні відношень: причинноKнаслідкових, просторових, часових, зовнішніх і
внутрішніх тощо. Цінність може виступати як мета, що розглядається як усвK
ідомлений бажаний результат, який  регулює людські прагнення і вчинки.
Ціннісні орієнтації можуть функціонувати на рівні принципів, коли їм наK
дається статус керівної ідеї, основного положення, внутрішнього переконанK
ня, що чітко регламентує діяльність людини. Цінність як норма дозволяє поK
силити упорядкованість соціальних взаємодій, точно окреслити виконання
вироблених людством правил. На цьому рівні ціннісні орієнтації відтворюK
ють позицію особистості в певній ситуації [1, с.11]. В освітньому процесі
ціннісні орієнтації виступають як об’єкт діяльності психолога, педагога і тих,
кого навчають чи виховують. За ціннісними орієнтаціями можна визначити
місце людини в соціальній структурі суспільства. Завдяки їм особистість вирK
ішує багато життєво важливих для себе питань навчальної, громадської, сусK
пільної діяльнісноKкорисної та інших видів діяльності. У них утілюються реK
зультати навчання й виховання, набуття життєвого досвіду, особливості світосK
приймання, засвоєння  суспільних  цінностей і норм поведінки. Знаючи
ціннісні орієнтації особистості, можна  передбачити її майбутнє, долю. ЗазнаK
чимо, що система ціннісних орієнтацій  підростаючої особистості складається
поступово у процесі гри, навчання, виховання, дозвілля, читання, під вплиK
вом  засобів масової інформації, спілкування, соціалізації та у процесі здоK
буття освіти, навчання у виші [6, с.119]. У цьому зв’язку виникає необхідність
формування системи ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців  відповідно до
змісту їхньої професійної діяльності, у нашому випадку, майбутніх психологів.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ

МАЛЮВАННЯ ЗА УЯВЛЕННЯМ
УДК: 378.937+378.14

Кара О.Д.
В статті розкриваються методичні аспекти формування у

майбутніх учителів образотворчого мистецтва графічних нави%
чок в процесі малювання за уявленням. Запропонований алгоритм
виконання вправ з поступовим зростанням складності завдання
та об’єктів вивчення, котрі включають малювання в процесі спо%
стереження з короткочасним відривом від натури та подальшою
доробкою по пам’яті короткочасних начерків з натури, роботу
по пам’яті з повторним спостереженням і перевіркою, замальов%
ки та начерки з динамічної моделі. Визначені основні законо%
мірності малювання по пам’яті та за уявою. Подані практичні
рекомендації для самостійної роботи студентів в процесі пошуку
пластичного мотиву, його образного усвідомлення з метою ство%
рення творчої композиції.

Ключові слова: начерки, графічні уміння і навички, уявлення,
сприйняття, методика.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ

РИСОВАНИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Кара А.Д.

В статье раскрываются методические аспекты формирова%
ния у будущих учителей изобразительного искусства графических
навыков в процессе рисования по представлению. Предложен по%
рядок выполнения упражнений с постепенным нарастанием слож%
ности заданий и объектов изучения, включающий: рисование по
наблюдению с кратковременным отрывом от натуры, доработ%
ку по памяти кратковременных рисунков с натуры, работу по
памяти с повторным наблюдением и проверками, рисунки и на%
броски с непозирующей модели. Раскрыты типичные трудности,
возникающие у студентов во время работы над набросками по
представлению, а также пути их преодоления. Охарактеризова%
ны основные закономерности рисования по памяти и воображе%
нию. Даны практические рекомендации для самостоятельной ра%
боты студентов в процессе поиска пластического мотива, его
образного осмысления с целью создания творческой композиции.
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VVALUE PATTERNS IN PERSON’S LIFE ACTIVITY
A.Yamnytsky

The article deals with the analysis of the notion ‘value patterns’ in
person’s life cycle which is derived from the phenomenon ‘value’. The
author analyzed the terminological sources for researching this problem:
value patterns as socially oriented ones for person, society material and
social objects, human’s mental activity and its results.

In the article the notion ‘value patterns’ is defined as a respective
system of person’s interests and needs in hierarchy of life situations, the
method of individual events and objects division on levels according to
their value for the person.

The value patterns is the inner component of human’s consciousness
and self%actualization.

The value orientations were examined by scientist in various ways:
personality’s individual system of values and its connection with group
self%actualization (Olshansky V.); the correlation of value patterns and
personality’s real behavior (Bobnev M., Zotov O., Yadov V.); value
patterns as a performance of the process socialization (Ball G., Podolska
E.); value orientations like the process of self%actualization (Borishevsky
M., Potapov V.); determinants, which define the formation of the value
patterns’ system (Suleymanova L., Yadov V.) and others.

The value patterns are the most important characteristics of the
personality, they express human’s deliberate attitude to the reality and
determinate human’s motivation and behavior, influence on all aspects
of personal activity.

Young personality’s system of value patterns are formed gradually
during the process of playing, training, education, reading books,
communication, socialization and by mass media. So the liability of
formation of the future psychologists’ value patterns system is developed
according to their future professional activity.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ

МАЛЮВАННЯ ЗА УЯВЛЕННЯМ
УДК: 378.937+378.14

Кара О.Д.
В статті розкриваються методичні аспекти формування у

майбутніх учителів образотворчого мистецтва графічних нави%
чок в процесі малювання за уявленням. Запропонований алгоритм
виконання вправ з поступовим зростанням складності завдання
та об’єктів вивчення, котрі включають малювання в процесі спо%
стереження з короткочасним відривом від натури та подальшою
доробкою по пам’яті короткочасних начерків з натури, роботу
по пам’яті з повторним спостереженням і перевіркою, замальов%
ки та начерки з динамічної моделі. Визначені основні законо%
мірності малювання по пам’яті та за уявою. Подані практичні
рекомендації для самостійної роботи студентів в процесі пошуку
пластичного мотиву, його образного усвідомлення з метою ство%
рення творчої композиції.

Ключові слова: начерки, графічні уміння і навички, уявлення,
сприйняття, методика.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ

РИСОВАНИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Кара А.Д.

В статье раскрываются методические аспекты формирова%
ния у будущих учителей изобразительного искусства графических
навыков в процессе рисования по представлению. Предложен по%
рядок выполнения упражнений с постепенным нарастанием слож%
ности заданий и объектов изучения, включающий: рисование по
наблюдению с кратковременным отрывом от натуры, доработ%
ку по памяти кратковременных рисунков с натуры, работу по
памяти с повторным наблюдением и проверками, рисунки и на%
броски с непозирующей модели. Раскрыты типичные трудности,
возникающие у студентов во время работы над набросками по
представлению, а также пути их преодоления. Охарактеризова%
ны основные закономерности рисования по памяти и воображе%
нию. Даны практические рекомендации для самостоятельной ра%
боты студентов в процессе поиска пластического мотива, его
образного осмысления с целью создания творческой композиции.
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VVALUE PATTERNS IN PERSON’S LIFE ACTIVITY
A.Yamnytsky

The article deals with the analysis of the notion ‘value patterns’ in
person’s life cycle which is derived from the phenomenon ‘value’. The
author analyzed the terminological sources for researching this problem:
value patterns as socially oriented ones for person, society material and
social objects, human’s mental activity and its results.

In the article the notion ‘value patterns’ is defined as a respective
system of person’s interests and needs in hierarchy of life situations, the
method of individual events and objects division on levels according to
their value for the person.

The value patterns is the inner component of human’s consciousness
and self%actualization.

The value orientations were examined by scientist in various ways:
personality’s individual system of values and its connection with group
self%actualization (Olshansky V.); the correlation of value patterns and
personality’s real behavior (Bobnev M., Zotov O., Yadov V.); value
patterns as a performance of the process socialization (Ball G., Podolska
E.); value orientations like the process of self%actualization (Borishevsky
M., Potapov V.); determinants, which define the formation of the value
patterns’ system (Suleymanova L., Yadov V.) and others.

The value patterns are the most important characteristics of the
personality, they express human’s deliberate attitude to the reality and
determinate human’s motivation and behavior, influence on all aspects
of personal activity.

Young personality’s system of value patterns are formed gradually
during the process of playing, training, education, reading books,
communication, socialization and by mass media. So the liability of
formation of the future psychologists’ value patterns system is developed
according to their future professional activity.

Key words: value, value patterns, personality, students.




