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В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ:
СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ
Розглянуто завдання курсу «Методика викладання художньої
культури в загальноосвітніх навчальних закладах», визначено
основні компетенції, яких необхідно набувати майбутнім учителям у контексті діалогічного гуманістично спрямованого освітнього процесу.
Ключові слова: художньо-естетичний розвиток учнів,
культурно-антропологічний підхід, екзистенціально-діалогічна
концепція викладання, діалогічна взаємодія.
Рассмотрены задания курса «Методика преподавания художественной культуры в общеобразовательных учебных учреждениях», определены основные компетенции, которые необходимо
приобретать будущим учителям в контексте диалогического гуманистически направленного образовательного процесса.
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In the article accents are done on the tasks of the course «Method
of teaching of artistic culture in secondary schools», defined basic
competences which is necessary for future teachers in the context of
dialogue aimed humanistic educational process.
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Навчальний предмет «Художня культура», що з 2009 р. введений до інваріантної складової планів загальноосвітніх навчальних
закладів, формуючи естетичне ставлення учнів до мистецтва, разом з іншими предметами культурологічного циклу покликаний
формувати високу духовність сучасної молодої людини. Проблемам викладання цієї дисципліни присвячено праці О. Щолокової,
Н. Миропольської, Л. Пєшикової, Л. Аристової, Н. Волкович та
інших. Однак і сьогодні актуально звучить твердження, що «нині
спостерігається нерозвиненість емоційно-почуттєвої сфери, низький рівень естетичної культури школярів, відсутність справжньої
духовності з одночасним превалюванням однобічного та спрощеного ставлення до мистецтва як до розваги, що призводить до зниження морально-естетичних критеріїв особистості» [1; 4]. На часі
залишається і пошук конкретних шляхів фахової діяльності вчителя художньої культури, спрямованої на залучення школярів
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до змістовного діалогу з кращими пам’ятками, створеними людською цивілізацією, на збагачення емоційно-естетичного досвіду.
Метою статті є розгляд пріоритетних завдань курсу, орієнтованого на підготовку студентів-культурологів до педагогічної роботи
«Методика викладання художньої культури в загальноосвітніх
навчальних закладах», а також визначення основних компетенцій, яких необхідно набувати майбутнім учителям у контексті діалогічного гуманістично спрямованого освітнього процесу.
Сучасна система загальної середньої освіти вже не може задовольнятися пасивним запам’ятовуванням інформації, оскільки
її обсяг такий великий і різноманітний, що неактивна, незацікавлена свідомість не може її засвоювати і практично застосовувати
в житті. Тому успішне, ефективне навчання у ХХІ ст. можливе
тільки за умови створення мотивації до творчої активності — визначальної умови духовного, інтелектуального розвитку особистості.
Саме на це і спрямована визначена програмою для 9–11-х класів
мета вивчення художньої культури в загальноосвітніх навчальних
закладах, яка полягає «в особистісному художньо-естетичному
розвитку учнів, формуванні у них світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, вихованні потреби у творчій
самореалізації та духовному самовдосконаленні у процесі опанування цінностей української та зарубіжної культури» [3; 3].
Обираючи певну систему методів, прийомів, різноманітних навчальних ситуацій, учитель художньої культури має на меті передусім не засвоєння старшокласниками конкретної інформації,
що пов’язана з теорією та історією різних видів мистецтва, а формування особистісного ставлення індивіда до світу естетичних цінностей. Тому система фахового навчання в педагогічному вищому
навчальному закладі передбачає поряд з теоретичним осмисленням студентами сутності навчально-виховного процесу посилення
уваги до розвитку практичних умінь виконувати професійні функції, до професійного розвитку особистості самого вчителя.
Викладання художньої культури мотивує вчителя до постійної
роботи, спрямованої на вдосконалення своєї педагогічної майстерності, що реалізується в ефективному керівництві навчальним
процесом, до високого рівня технологічності в організації дидактичної взаємодії і надає можливості досягати запланованих результатів у дуже стислі відведені програмою часові межі.
Вважаємо за доцільне зупинитися на окремих пріоритетах
в опануванні студентами методики викладання художньої культури, які мають бути закцентовані в процесі вивчення курсу.
Як галузь педагогічного знання методика викладання художньої культури спрямовує свої зусилля на вдосконалення змісту,
структури і системи мистецької освіти учнів протягом усіх років
навчання в школі на основі культурно-антропологічного підходу,
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на пошук методів, прийомів, видів навчальної діяльності, найдоцільніших у контексті виховання ціннісного ставлення до надбань
людства.
Найвища педагогічна результативність у підготовці майбутнього вчителя культурологічних дисциплін, який дійшов висновку про особистісну значущість саме антропологічного виміру
у своїй діяльності, досягається за умови, коли опанування навчального матеріалу курсу відбувається у двох площинах: теоретичному (на лекціях і семінарах) та практичному (в системі педагогічних практик).
Сучасна методика викладання художньої культури орієнтується передусім на ті форми роботи, що сприяють усебічній активізації пізнавальної діяльності і надають творчої спрямованості
діалогу школярів зі здобутками художньої культури. Тому, зосереджуючи увагу студентів на психолого-педагогічних засадах викладання шкільного курсу «Художня культура», маємо на меті
формування в майбутніх учителів переконання, що методична концепція організації дидактичної взаємодії зі старшокласниками,
обраний для уроку ілюстративний матеріал покликані створити
інформаційно-комунікативний простір на уроці, сприятливий
для емоційно забарвленого діалогу, «у якому реалізуються екзистенція художнього твору, екзистенція учня і екзистенція вчителя:
твір починає своє вічно оновлюване існування; дитина обирає себе
саме такою, а не іншою» [8; 42]. Такий діалог є багатовекторним,
оскільки відбувається не тільки з однокласниками, з учителем,
а й з внутрішнім «Я» особистості, з самим мистецьким явищем.
«Цінуючи духовне начало в іншому, ми розвиваємо його і в собі»
[2; 207] — ця думка психолога може стати вихідною для вчителя,
оскільки його надзавдання — досягти найвищого рівня такого діалогу — духовного. Для педагога це вершина педагогічної майстерності, на яку він сходить протягом усього свого фахового життя,
прагнучи передати своє розуміння скарбів художньої культури
людства і зацікавити учнів. Непросто комунікацію на такому рівні
зробити визначальною у своїй роботі з усіма старшокласниками,
однак цілковита її відсутність свідчить про формальне, байдуже
ставлення педагога до роботи, про зневіру у своїх здібностях, а це
може призвести до емоційного вигорання.
Реагування на дії вчителя під час спілкування на уроці передбачає не тільки віддзеркалення здобутих учнями знань, а й,
звісно, аналіз одержаної інформації, роздуми над нею. Педагог
має бути орієнтованим передусім на внутрішній світ учнів, на особистісно значущі смисли, що виникають у свідомості в процесі
роботи з новим матеріалом. Отже, важливим змістом гуманістичної взаємодії є відкрита система знань і ціннісних відносин,
сформованих у сприятливому комунікативному просторі. У цьому
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сенсі важливою є не зовнішня ефектність методичних прийомів,
створених навчальних ситуацій, а глибинне проникнення в сутність здобутих знань. Саме такий процес і надає можливості старшокласникові дійти суто індивідуального розуміння необхідності
для власного духовного зростання здобутих на уроках художньої
культури знань. А це відбувається тільки за умови активної та зацікавленої участі учнів в інтерпретації творів мистецтва, під час
якої жодна висловлена думка не буде сприйнята ні вчителем, ні
однокласниками як неправильна (йдеться, звичайно, не про конкретний факт, який потребує запам’ятовування, а про індивідуальну рецепцію твору).
Світ культури з його мовою символів є тим засобом виховання,
що стимулює особистість до саморозвитку, духовного збагачення.
Не розуміючи символіки, людина не може адекватно сприймати
здобутки культури, вести внутрішній діалог з твором мистецтва,
отримувати естетичну насолоду і дійти значущих для себе висновків. Розуміння мови культури й оволодіння нею надає здатності
до оцінки й самооцінки, до екзистенційного вибору, до культурної самоідентифікації. Тому на уроках художньої культури має
більше уваги приділятися з’ясуванню особливостей символічної
мови мистецтва, а не акумулюванню різноманітних відомостей.
Обсяг інформації стрімко зростає, є знаннєвий підхід під час вивчення предметів культурологічного циклу стає досить вузьким:
сума закарбованих у пам’яті певних фактів, пов’язаних з історією
культури, обізнаність з художніми творами можуть поєднуватися
з байдужістю, відсутністю емпатійного ставлення до мистецтва.
Актуальним залишається і емпатійне розуміння учня педагогом, звернення до внутрішнього, особистісного світу сучасного
школяра: «…складова, що забезпечує атмосферу самостійного
(такого, що ґрунтується на власному досвіді) навчання — це емпатійне розуміння. Коли вчитель здатен зрозуміти реакції учня,
коли він відчуває, як учень сприймає процес навчання, ймовірність успішного навчання в такому разі значно підвищується»
[7; 231]. Саме такий підхід до визначення пріоритетів у методиці
викладання відкриває шлях до самореалізації, самоактуалізації,
тобто до органічного втілення в освітньому процесі навчального
закладу функцій культури пізнавальної, інформативної, світоглядної, комунікативної, аксіологічної, виховної.
Осягнення символічної мови мистецтва сприяє глибинному
розумінню художнього тору, культурних смислів явищ, які розглядаються, формуванню переконань, є передумовою сходження
до найвищого рівня комунікації — духовного діалогу.
Акцентуючи увагу студентів, які вивчають дисципліну «Методика викладання художньої культури в загальноосвітній школі»,
на психолого-педагогічних засадах, про які йшлося вище,
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пропонуємо різноманітні практичні завдання. Наведемо деякі
з них:
Завдання 1 (передбачає застосування елементів рольової гри)
Презентуйте уявне інтерв’ю з відомим діячем культури (запитання і відповіді мають бути орієнтовані на створення психологічного портрета митця, на відображення неординарності його творчої особистості).
Завдання 2
Сформулюйте 5 тем дослідницьких мініпроектів. Обґрунтуйте
доцільність запропонованих тем, посилаючись на вимоги програми
вивчення курсу «Художня культура» в школі. Підготуйте звернення до учнів (слово вчителя має зацікавити, створити мотивацію
до пошуку й узагальнення необхідної інформації про явища української та світової культури, про дискусійні питання, пов’язані
з їхнім дослідженням).
Завдання 3
Змоделюйте фрагмент уроку й обґрунтуйте запропоновану методичну концепцію.
Орієнтовна тематика фрагментів уроків
за програмою курсу «Художня культура» (9 клас):
1. Мистецтво — основа художньої культури.
2. Види і мова мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві.
3. Світ людини й образ світу в мистецьких шедеврах.
4. Жанрова палітра музичного мистецтва.
5. Художня культура як духовне явище.
6. Віртуальна подорож: «Прогулянка Акрополем» («Сім чудес світу», «Мої улюблені вулиці, площі, будівлі»)
7. Цікаві факти з життя та творчості відомих майстрів театру: актора, режисера, художника.
8. Тема Добра і Краси у творах мистецтва.
9. Віртуальна подорож «Провідні музеї України».
10. Віртуальна подорож «Пам’ятні місця України, пов’язані
із життям відомих українських письменників.
Завданню, що було пов’язане з підготовкою фрагмента уроку
художньої культури, передує підготовчий етап, на якому увага
студентів зосереджується на емоційній, зацікавленій інтерпретації творів образотворчого мистецтва, на доцільності використання
екзистенційної наочності. «Це — той феномен, який наочністю
може бути названий дуже умовно, бо ж ідеться про унаочнення
твору, наукової думки або біографії письменника власним, учительським досвідом, порухом душі, сприйняттям і осмисленням»
[8; 167].
На наш погляд, особистісне, емоційне сприйняття творів живопису студенти, що презентували фрагменти уроків, присвяче-
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них творчості українських митців, показали у таких, наприклад,
висловлюваннях:
Гарним і могутнім постає Дніпро в пейзажних картинах видатного українського педагога, критика і громадського діяча Миколи
Івановича Мурашка — «Над Дніпром», «Дніпро», «Вид на Дніпро».
Ясний літній день. Тихо, безвітряно. Сонце ніжно пестить
землю, лагідним теплом зігріває синьо-голубу дніпрову воду. Ліворуч від нас два дерева на краю високого берега. Листя на них
темно-зелене, подекуди жовтаве, бо вже десь середина літа. Внизу
видніється стежка, що поросла густою травою. Дніпро-Славута
могутньо несе свої води аж ген до обрію. Вони тихі, спокійні. Вдалечині розкидано невеличкі острівці. І над усією цією красою голубе, ясне, урочисте небо.
Картина створює світлий, радісний настрій. Коли роздивляєшся її, виникає нестримне бажання самому опинитися на мальовничих схилах Дніпра, помилуватися його чудовими краєвидами, величною красою.
Чудовий пейзаж М. І. Мурашка спонукає задуматися про те,
що від усіх нас залежить, чи збережеться неповторна краса природи рідної України для нащадків.
Лунають над степом чарівні звуки кобзи. Співає козак і пильно
вдивляється в далечінь, туди, звідки котить свої сивії хвилі
Дніпро-Славута. Такі перші думки й відчуття викликає картина
Михайла Дерегуса «Народження пісні».
Узяв козак кобзу, ніжно перебрав пальцями дзвінкі струни,
і залунала пісня, в якій, мабуть, поєдналося все: і сум за рідною домівкою, і біль за полеглими друзями, і ненависть до ворогів неньки-України. Зосереджено дивиться козаченько вдалину,
а пісня його лунає степом, її чує кінь вороний, чують чайки, чують високії козацькі могили.
Поривчастий вітер розвіває його оселедець. Густі чорні брови
насуплені, а широкі вуса підкреслюють мужнє підборіддя.
Вороний красень-кінь ніби поділяє сум свого хазяїна.
Небо затягнули грозові хмари, проте де-не-де проглядає шматочок чистої блакиті. Дме вітер, наче накликає бурю. Чайки низько
кружляють над водою, віщуючи наближення зливи.
На другому плані картини на тлі рожево-сірого неба височіє самотня могила. Великий хрест над нею свідчить, що тут поховано
християнина, мабуть, козака.
Ось і сумує біля могили друга запорожець, згадує і тяжкі бої,
і веселі козацькі розваги. А може, згадав він своїх стареньких
батьків і свою красуню-дружину? Хто знає?!

Теорія та історія культури

А звуки кобзи спливають над степом, і так народжується пісня,
якій жити у віках.
Отже, орієнтуючись на особливості психолого-педагогічного
підґрунтя організації навчальної взаємодії на уроках художньої
культури в старших класах загальноосвітньої школи, вважаємо
за доцільне вивчення дисципліни «Методика викладання художньої культури» підпорядкувати формуванню в майбутніх педагогів таких компетенцій і компетентностей:
• розуміння основ історії і теорії художньої культури;
• знання теоретико-методологічних і методичних аспектів
художньо-естетичної освіти дітей;
• розуміння сутності професійного педагогічного спілкування
як діалогу і вміння реалізувати критерії діалогічної взаємодії на уроках художньої культури, а також під час позаурочної діяльності;
• усвідомлення сутності психолого-педагогічних вимог до організації дидактичної взаємодії на уроках художньої культури;
• усвідомлення особливостей вікової психології, а також психології сприйняття мистецтва;
• усвідомлення доцільності застосування певних методів, навчальних прийомів у структурі уроків різних типів відповідно до поставленої навчальної, виховної та розвивальної
мети;
• знання прийомів організації інтерсуб’єктної взаємодії
на різних етапах уроку, вміння самостійно і кваліфіковано
будувати урок на основі принципів проблематизації змісту
художньої культури, художньо-педагогічної драматургії,
що інтегрує проблемне виховання засобами мистецтва безпосередньо в процес вивчення мистецтва;
• готовність і спроможність формувати у старшокласників
ціннісні пріоритети духовно багатої особистості, яка усвідомлює органічність крос-культурних зв’язків високої культури і культури повсякденності;
• знання методів мистецтвознавчого аналізу творів мистецтва;
• здатність здійснювати творчий підхід до організації діалогічного навчального процесу на уроках художньої культури;
• уміння інтерпретувати мистецькі твори;
• набуття первинних умінь використовувати діяльнісні методи у викладанні предмета з метою переорієнтації школярів на самостійне і критичне використання здобутих знань
та набутих умінь у різноманітних життєвих ситуаціях;
• організовувати художньо-педагогічну взаємодію в різних
формах діалогу з творами мистецтва.
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Вважаємо, що такі пріоритети у викладанні дисципліни, порівняно нової у вищих навчальних закладах України, визначають перспективи пошуку психологічно доцільних і ефективних
методичних прийомів, навчальних ситуацій, які створюватимуть у студентів-культурологів позитивну мотивацію до роботи
зі шкільною молоддю. Зорієнтованість методики художньої культури на формування особистісно значущих цінностей допоможе
майбутнім учителям набувати фахової майстерності, відкривати
нові вектори діалогічної взаємодії в процесі педагогічної комунікації.
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