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АНОТАЦІЯ

У  магістерській  роботі  здійснено  теоретичний  аналіз  проблеми

формування естетичного світогляду. Розкрито сутність естетичного світогляду

вчителя образотворчого мистецтва.  Визначено його компоненти (особистісно-

орієнтований, практико-орієнтований та інтеграційний), критерії (особистісний,

практичний і професійний) та рівні.

Виділено  та  експериментально  перевірено  ефективність  педагогічних

умов формування естетичного світогляду в майбутніх учителів образотворчого

мистецтва:  інтеграція дисциплін психолого-педагогічного циклу та дисциплін

мистецького  спрямування;  насичення  навчально-виховного  середовища

естетичним  змістом;  фасилітаційна  підтримка  становлення  майбутнього

вчителя образотворчого мистецтва.

Ключові слова: естетичний світогляд, майбутні вчителі образотворчого

мистецтва, педагогічні умови.

Annotation

The  theoretical  analysis  of  problem of  forming  of  aesthetic  world  view is

carried out in master's degree work. Essence of aesthetic world view of teacher of

fine  art  is  exposed.  His  components  (personality-oriented,  practice-oriented  and

integration), criteria (personality, practical and professional) and levels, are certain. 

It is distinguished and efficiency of pedagogical terms of forming of aesthetic

world view is experimentally tested for the future teachers of fine art: integration of

disciplines of psycho-pedagogical cycle and disciplines of artistic aspiration; satiation

of educational-educator environment by aesthetic maintenance; facilitative support of

becoming of future teacher graphic.

Key words: aesthetic world outlook, future teachers of fine arts, pedagogical

conditions.


