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ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ  
“ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА” 

Освітня політика в сучасній Україні опирається на пріоритетні напрями 
гуманізації та гуманітаризації освіти, на завдання формування в учнів 
цілісної картини світу, планетарного мислення, загальної культури, 
духовності загалом. 

Перетворенню культурних надбань людства в морально-естетичні 
цінності особистості найбільшою мірою сприяє вивчення мистецьких 
дисциплін, серед них – курсу із вивчення світової художньої культури. 

Теоретичними проблемами розробки курсу такого профілю займались 
ряд вітчизняних та зарубіжних науковців (В.Біблер, З.Гельман, 
Л.Кондрацька, Л.Левчук, Л.Масол, Н.Миропольська, О.Оніщенко, 
Л.Предтеченська, О.Щолокова та ін.). 

Підсумком апробації курсу у спеціалізованих класах гуманітарно-
естетичного профілю, у гімназіях та ліцеях стало введення курсу до базового 
компоненту у проекті Державного стандарту загальної середньої освіти в 
Україні [2]. 

Тому особливої актуальності для шкільної практики набуває проблема 
вдосконалення структури та змісту навчальної дисципліни “Художня 
культура світу”, її теоретичного, методичного та технологічного 
забезпечення. 

Специфіка курсу обумовлена завданням формування в учнів знань та 
уявлень про цілісну художню картину світу, котра охоплює величезний 
просторово-часовий вимір. Звідси основною із проблем у викладанні та 
засвоєнні курсу постає проблема системності знань: не запам’ятовування 
розрізнених окремих культурологічних понять, дат, імен, епох, явищ і зразків 
культури, а засвоєння системи основних культурознавчих категорій, 
закономірностей, що відображають причинно-наслідкові зв’язки у 
поліфонічній культурній еволюції окремого регіону, світу. 

Такий підхід став визначальним для нас при вивченні новітніх 
педагогічних технологій з метою пошуку найбільш ефективної та відповідної 
для вивчення курсу художньої культури. 

У проведеній нами експериментальній роботі опорною була обрана 
програма, розроблена Л.М.Масол і Н.Є.Миропольською [4,5,8]. Дана 
програма структурована за принципом культурних регіонів, котрі можемо 
трактувати як своєрідні модулі у технології модульного навчання. Засвоєння 
модулів-регіонів вимагає відповідного методичного забезпечення. 
Зупинимось детальніше на його окремих аспектах. 

Одним із найважливіших чинників формування системності 
культурологічних знань у старшокласників вважаємо використання методу 
культурологічного аналізу. В його основі – оволодіння прийомами методів 



науково-теоретичного пізнання, насамперед, порівняння (виділення окремих 
ознак понять, знаходження спільних і відмінних їх властивостей), 
класифікації (розподіл понять на взаємопов’язані класи за суттєвими 
ознаками), узагальнення (виділення ознак, властивостей, суттєвих для 
кількох понять). Підкреслимо, що власне технологія такого методу вимагає 
ще свого удосконалення та певної уніфікації з метою його екстраполяції на 
різновиди мистецтва. 

Проблемою культурологічного аналізу літературних творів, для 
прикладу, займалась сучасна українська дослідниця Л.Михайлова [6]. 
Основними питаннями, що стоять перед учителем під час підготовки до 
такого аналізу тексту, авторка визначила наступні: 

· яким специфічним смисловим навантаженням наповнені в цьому 
творі (в його образах, сюжеті, мовному оформленні) соціально-
історичні, культурні явища, релігійні уявлення і філософські 
концепції певної доби; 

· яких додаткових значень набуває художній текст у сучасному 
культурному просторі; 

· як даний твір живе у світовому полі культури. 
Звертаючись до вивчення зразків музичного мистецтва, зауважимо, що у 

музикознавчій науці розроблено ряд аналітичних методів, серед них – 
стильовий аналіз, який, на нашу думку, найбільше дотикається до завдань 
культурологічного аналізу. Так, в концепції музичного стилю російського 
музикознавця М.К.Михайлова [7] закладена наступна ієрархія стилів: 
епохально-історичний, національний, індивідуальний. 

Поєднуючи дану структуру із опорними культурологічними поняттями 
“культурний регіон”, “культурна епоха”, “мистецький напрям”, можемо 
розробити модель культурологічного аналізу: 

І. Культурний регіон. 
II. Епохально-історичний стиль та мистецький напрям. 
IIІ. Національний стиль. 
IV. Індивідуальний стиль. 
Як один із шляхів освоєння означеного методу пропонуємо 

впровадження ведення своєрідного “Мистецтвознавчого щоденника” на 
зразок “Читацького щоденника” для уроків читання у початкових класах, 
“Слухацького щоденника” для уроків музики, який розробляється відповідно 
до класу, тем уроків [1, 32]. 

До “Мистецтвознавчого щоденника” входять 8 рубрик (у дужках 
пояснення їх змісту). Проілюструємо заповнення щоденника (курсив): 

І – Зразки із різних видів мистецтва (назва) – Ф.Шопен. Прелюдія № 7  
A-dur op.24; 

ІІ – Вид мистецтва (вказати, до якого виду мистецтва належить даний 
зразок) – музика; 

ІІІ – Культурний регіон (атрибутувати культурний регіон) – 
Європейський культурний регіон; 



ІV – Епохальний стиль (визначити, до якого стилю належить зразок) – 
романтизм; 

V – Національний стиль, школа (назвати національну школу, традиції 
якої втілені у творі) – польська музична школа; 

VІ – Індивідуальний стиль, період творчості автора (вказати, до якого 
періоду творчості належить даний твір) – твір періоду творчої 
зрілості Ф.Шопена; 

VІІ – Інтерпретація твору (для музичного, літературного; його 
виконання) – С.Ріхтер; 

VІІІ – Місцезнаходження архітектурної пам’ятки; музей, де зберігаються 
оригінали творів живопису, скульптури. 

Практична реалізація принципу системності в процесі вивчення курсу 
“Художня культура світу” (ХКС) вимагає від учителя напруженої науково-
методичної роботи, яку можна полегшити при впровадженні в навчальний 
процес елементів нових технологій навчання, для прикладу – тестів.  

Останні відіграють важливу роль у вирішенні завдань узагальнення та 
діагностування наявних в учня знань. Результати тестування досить легко 
піддаються комп’ютерній обробці, визначають основні проблеми і 
дозволяють здійснювати своєчасну корекцію навчального процесу. 
Тестування забезпечує певну самостійність у роботі кожного учня, 
виступаючи таким чином одним із засобів індивідуалізації навчального 
процесу. Тестовий контроль дозволяє вимірювати й інтерпретувати 
результати навчання з більшою часткою об’єктивності на основі 
діагностичного підходу. 

Розроблені нами тестові завдання вимагають володіння основними 
прийомами класифікації та узагальнення культурологічної інформації, 
сприяють систематизації знань учнів у галузі художньої культури. 

Наведемо приклади тестів такого типу: 
 

Тест 1 
1. Які класифікації видів мистецтва вам відомі? 
2. а) Які види мистецтва належать до просторових? 
б) Які види мистецтва належать до часових? 
в) Які види мистецтва належать до просторово-часових? 
3. Назвіть відомі Вам епохи і проілюструйте зразками з різних видів 

мистецтва  
4. Назвіть відомі Вам напрями в мистецтві ХХ століття 
5. В логічних рядах викресліть зайве: 
а) Г.Гендель, Ф.Шопен, Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен; 
б) Ж.Санд, В.Гюго, О.Бальзак, Е.Делакруа, В.Скотт; 
в) С.Далі, О.Ренуар, Е.Дега, Е.Мане, К.Моне. 
6. Проаналізуйте і згрупуйте за самостійно виділеними ознаками:  
Рафаель, К.Дебюссі, мавзолей в Галікарнасі, М.Приймаченко, 

Є.Станкович, А.Матісс, Мікеланджело, А.Берг, храм Артеміди в Ефесі, 
Л.Дичко, М.Кропивницький, П.Гоген, А.Веберн, статуя Геліоса в Родосі, 



І.Карпенко-Карий, П.Пікассо, М.Скорик, єгипетські піраміди, К.Білокур, 
висячі сади Семіраміди в Вавилоні, М.Равель, М.Старицький, А.Шонберг, 
статуя Зевса в Олімпії, Л.да Вінчі, маяк в Александрії. 

 
Тест 2 

1. Допишіть пропущене: Європейський культурний регіон, Арабо-
мусульманський культурний регіон, Африканський культурний регіон, 
Далекосхідний культурний регіон, Латиноамериканський культурний регіон, 
Північноамериканський культурний регіон, … 

2. Вкажіть авторство:  
а) “Король Лір”, “Отелло”, “Ромео і Джульєта”; 
б) “Весілля Фігаро”, “Дон Жуан”, “Чарівна флейта”; 
в) “Джоконда”, “Тайна вечеря”, “Мадонна в гроті”. 
3. Побудуй ряд: 
а) чакона, прелюдія і фуга, баркарола, соната; 
б) ренесанс, античність, середньовіччя, модернізм; 
в) Л.Українка, І.Котляревський, Л.Костенко, Г.Сковорода”. 
4. Знайди пару: 
а) М.Вербицький, Мікеланджело, М.Березовський, Д.Дефо, Рафаель, 

П.Чубинський, А.Скарлатті, Д.Свіфт, Д.Бортнянський, К.Монтеверді; 
б) Д.Гершвін, сюрреалізм, Е.Дега, блюз, Ж.-Ж.Руссо, С.Далі, романтизм, 

просвітництво, Ф.Шопен, імпресіонізм. 
 

Тест 3 
1. Допишіть визначення: 
а) мистецтво –  
б) художня картина світу – 
2. В логічних рядах викресліть зайве: 
а) В.Симоненко, О.Кобилянська, Л.Костенко, В.Стус, І.Драч; 
б) зіккурат, палац, мінарет, курган, мечеть; 
в) С.Далі, А.Рембо, А.Матіс, П.Пікассо, В.Кандинський. 
3. Де знаходиться? 
– Тадж-Махал –  
– Стоунхендж –  
– собор Св.Софії –  
– Колізей –  
– Велика Китайська стіна –  
– Парфенон –  
– Зал Великого Будди –  
– Альгамбра – 
4. Хто ким був?  
– Едіт Піаф –  
– Катерина Білокур –  
– Сергій Параджанов –  
– Вінсент ван Гог –  



– Леся Дичко –  
– Володимир Івасюк –  
– Володимир Набоков –  
– Карл Фаберже –  
– Джордж Гершвін – 
– Ісаак Дунаєвський –  
– Іван Миколайчук –  
– Айседора Дункан –  
5. Проаналізуйте і згрупуйте за самостійно виділеними ознаками:  
блюз, мюзикл, фовізм, Шартрський собор Нотр-Дам, кубізм, “Життя 

артиста”, іслам, дадаїзм, “Циганський барон”, собор в Ам’єні, мелодрама, 
християнство,фантастика, абстракціонізм, “Летюча миша”, ретро, 
експресіонізм, Кельнський собор, “На чудовому блакитному Дунаї”, джаз, 
вестерн, буддизм, футуризм, “Казки Віденського лісу”, сюрреалізм, 
Реймський собор, рок-н-рол, комедія. 

Одним із сучасних та перспективних компонентів методичного 
забезпечення курсу є використання комп’ютерних технологій. 

Пропонуємо інтернет-адреси, які сприяють оперативному пошуку 
інформації, дозволяють наочно побачити структуру побудови даної 
інформації в системі: 

http://www.kemet.ru 
http://www.law.utexas.edu/lpop/lpop.htm 
http://www.uiah.fi/internetguide/navfin.html 
http://pages.prodigy.net/l.hodges/ukraine.htm 
http://www.artukraine.com/ 
http://www.unesco.org/culture/ 
http://educate.si.edu/spotlight/blues.html 
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/arts/arts.htm 
http://www.pfu.edu.ru/ido/faq/faq_kult.htm 
http://kev2k.narod.ru/Culture/Cult_vved.htm 
http://yankos.chat.ru/new/cult/cultXXall1&2volumes.htm 
http://yankos.chat.ru/fort-library/all.htm 
http://yankos.chat.ru/fort-library/culture-fort.html 
http://yanko.lib.ru/books/cultur/phil-cult.htm 
http://www.countries.ru/library/texts/berdok.htm 
http://russianculture.ru/Materials/1_cult.htm 
http://www.zakroma.narod.ru/kulture.htm 
http://www.referats.corbina.ru/p4401.html 
http://www.referats.glasnet.ru/div44_0.html 
http://lib.cango.net.kg/www.hro.org/glossary/10/culture.htm 
http://www.mos.ru/sk/sk020121002.htm 
http://kultemp.chat.ru/q1.htm 
http://www.samal.kz/~almaty-art/culture.htm 
http://lib.ru/CULTURE/.dir_StripDir.html 
http://www.futurerussia.ru/build/ch3/inch4/title.htm 

http://usinfo.state.gov/usa/infousa/arts/arts.htm


http://kursovoi.narod.ru/cat_culture_l.html 
http://www.kemek.ru 
http://eawc.evansville.edu/index.htm 
http://www.wsu.edu:8080/~dee/ATLASES.HTM 
http://www.wac.ucla.edu/ 
Детальніше методику роботи з інтернет-адресами, пошуку даної 

інформації подано у статті М.Дергача “Мій помічник – Гіпертекст” [3, 53-57]. 
Ще одним важливим аспектом методичного забезпечення викладання 

курсу ХКС, на нашу думку, є укладання словника опорних культурологічних 
дефініцій, тобто основних понять, які необхідно опанувати впродовж курсу. 

Висвітлені у статті методичні аспекти є одним із варіантів забезпечення 
викладання курсу, однак, вважаємо, окреслюють напрями творчої пошукової 
діяльності вчителя художньої культури. 
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