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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Художня культура 

  

Викладач (-і) Сем’яник Оксана Володимирівна 

Контактний телефон викладача (0342) 523429 

E-mail викладача oksanasemyanik@gmail.com 

Формат дисципліни Денна, заочна 

Обсяг дисципліни 90год., 3 кредитів ЕСTS 

Посилання на сайт 

Дистанційно гонавчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Консультації до самостійної роботипроводяться на 

лекційних, практичних заняттях та дистанційно. 

2. Анотація до курсу 

Зміст навчання дисципліни «Художня культура» забезпечується освітньою программою 

підготовки фахівців ІVрівня акредитації, «бакалавр» заспеціальністю 014 – Середня освіта (за 

предметними спеціалізаціями) та передбачає кваліфікацію вчитель образотворчого мистецтва і 

художньої культури та керівник гуртків (студій) з дизайну образотворчого і декоративнор-

прикладного мистецтва 

Дисципліна «Художня культура» у навчальному плані належить до циклу загальної підготовки 

підготовки, дисципліни вільного вибору студента і має вагомий освітньо-виховний вплив на 

становлення особистості вчителя образотворчого мистецтва та розвиток його креативних 

здібностей. 

3. Мета та цілі курсу 

Метою курсу є базова підготовка майбутнього спеціаліста до теоретичного та практичного 

застосування знань з художньої культури, формування світоглядних орієнтацій і компетенцій у 

сфері художньої культури, вихованні потреби у творчій самореалізації та духовному 

самовдосконаленні в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-

мистецької спадщини. 

Завдання: 

- забезпечення розуміння основних процесів і закономірностей виникнення і розвитку 

Художньої культури; 

- опанування художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх 

компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у 

самостійній діяльності, у процесі самоосвіти; 

- розуміння зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем 

життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу 

з одночасним розумінням особливостей інших національних країн світу. 

- виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій 

народів різних країн. 

- виховування у студентів працьовитості, відповідальності до виконання завдань курсу, 

дисциплінованості, самостійності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:       

 - основи  теорії творчості, мистецтвознавчі засади;   

 -  види  та  загальні  принципи  творчого процесу;     

 - психологічні аспекти творчості, співвідношення   творчості   та   інтелекту, методи  

вивчення творчості як інтелектуального процесу;   

 - методи визначення креативності; 

 - психологічні засади програм творчого розвитку та стимулювання творчої активності.  

вміти:       

 - організовувати  та проводити науково- дослідну роботу в галузі мистецтвознавства; 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?


 - організовувати творчі тренінги з метою активізації  творчого  процесу  для  творчих індивідів 

та груп;     

 -    оцінювати    та    розвивати    творчі здібності;     

-  вишукувати  і  стимулювати  творчу активність в певному середовищі. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Програмні компетентності: 

- Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що 

потребують інтеграції знань і прийняття рішень у практиці викладання образотворчого 

мистецтва в  загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах та у процесі навчання за 

спеціальністю. 

- Комунікативна - здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) українською - 

державною мовою; здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і 

культурних явищ - у навчанні і на практиці; здатність використовувати засоби художньої 

виразності у сучасному полікультурному просторі.  

- Соціальна і громадянська компетентність - здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію в загальноосвітньому процесі, працювати в команді з дотриманням етичних норм і 

цінностей сучасного мультикультурного суспільства, діяти  соціально відповідально та з 

почуттям поваги до оточуючих.  

Фахові компетентності: 

- Здатність до теоретичного освоєння мистецької спадщини, фахової орієнтації у сучасному 

світовому та українському образотворчому просторі. 

-  Здатність до практичної художньої діяльності. 

-  Здатність використання комп’ютерних технологій у процесі виконання творчих завдань. 

- Здатність до творчої, художньо-педагогічної, організаторської та художньо-естетичної 

діяльності, спрямованої на духовний і культурний розвиток  особистості. 

-  Здатність планувати процес навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі 

та у позашкільних закладах, забезпечувати його реалізацію та оцінку отриманих результатів. 

- Здатність до організації і проведення позаурочної та позакласної роботи (вихід на пленер, 

екскурсії в музейні установи, участь у мистецьких проектах, майстер-класах, виставках). 

- Здатність застосовувати засоби образотворчого мистецтва в процесі естетичного 

виховання школярів. 

Результати навчання: 

- Формування інтегральної компетентності-здатність та готовність до вирішення 

нестандартних проблем та завдань в галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

потребують інтегрованих знань застосування певних теорій і методів відповідної науки 

- здатність формувати уявлення про сутність, види та жанри мистецтва, вміння фахово 

орієнтуватися у сучасному світовому та українському образотворчому просторі, засвоєння 

системи мистецьких знань,  художньо-естетичних понять і категорій, необхідних для 

викладання образотворчих дисциплін у школі та позашкільних закладах 

- володіння образотворчою грамотою на рівні, необхідному для сприймання, оцінки,  

створення художнього образу та консультування творчих особистостей в процесі освітньо-

практичної діяльності 

- формування художньої компетентності - здатності реалізувати свій естетичний потенціал 

(знання, уміння, досвід, особистісні якості) на практиці для успішної художньо-професійної 

діяльності, усвідомлюючи відповідальність за її результати 

- здатність оцінювати історичну та соціокультурну ситуації в Україні та сучасному світі, 

розширення загального кругозору майбутнього вчителя та підвищення його інтелектуального 

рівня 

- розвиток загальних творчих здібностей; стимулювання образного мислення, формування 

навичок художньої самоосвіти, виховання естетичного сприйняття дійсності та особистісно-

ціннісного ставлення до мистецтва 

- виховання світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій, розуміння зв'язків 



мистецтва з природним і предметним середовищем, життєдіяльністю людини, зокрема 

сучасними технологіями та засобами масової інформації 

- виховання здатності сприймати, інтерпретувати та оцінювати художні твори, 

висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки та оцінки   

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальн акількість годин 

лекції 20 

Семінарські заняття/ практичні / лабораторні 10 

Самостійна робота 60 

Ознакикурсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рікнавч

ання) 

Нормативний / 

вибірковий 

VІІ 014.12.СО.ОМ Ш вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тема №1 Вступ. Сутність та 

основні концепції «Художньої 

культури» 

лекційне 1,5 2  згідно з 

розкладом 

Тема№2 Художня культура як 

духовне явище. 

лекційне 1,5 2 

 

 згідно з 

розкладом 

Тема №3 Художня культура і світ 

людини.   

лекційне 1,5,4,8 2  згідно з 

розкладом 

Тема №4 Художні напрями та 

стилі. 

лекційне 1,2,4,8 6 

 

 згідно з 

розкладом 

практичне  10 25б. згідно з 

розкладом 

Тема №5 Художня культура і 

середовище. 

лекційне 1,5,8 2  згідно з 

розкладом 

Тема №6 Художня культура 

України. 

лекційне 1,2 4  згідно з 

розкладом 

Тема №7 Полікультурний образ 

світу. 

лекційне 1,4 2  згідно з 

розкладом 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Контроль рівня знань студентів щодо 

засвоєння ними тем з навчальної дисципліни 

«Художня культура» в умовах організації 

навчального процесу за кредитно-модульною 

системою здійснюється шляхом поточного, 

модульного, підсумкового (семестрового) 

контролю за 100-бальною шкалою оцінювання,  

за шкалою EСTS та національною шкалою 

оцінювання.  Поточний контроль – це 

оцінювання навчальних досягнень студента  

(рівень теоретичних знань та практичні навички 

з тем, включених до змістових модулів), 

здобутих під  час проведення аудиторних  

занять,  виконання самостійної  роботи, 



консультаціях (під час відпрацювання 

пропущених занять чи за бажання  підвищити 

попереднє оцінювання) та активності студента 

на занятті.   Поточний контроль реалізується у 

формі опитування, виконання практичних робіт, 

експрес-контролю, контролю засвоєння 

навчального матеріалу, запланованого на 

самостійне опрацювання студентом тощо.   

Максимальний бал за виконання певної 

практичної роботи або успішної теоретичної 

відповіді–5 балів:   

5 б. одержує студент, який старанно 

підготувався до практичної роботи, виконав усі 

завдання, вільно володіє матеріалом теми 

заняття;   

4 б. одержує студент, який належним 

чином підготувався до практичної роботи, 

виконав усі завдання, проте допускає певні 

неточності;   

3 б. ставиться студентові, який 

підготувався до практичної роботи. При 

виконанні практичних робіт студент виконує 

роботу за зразком (інструкцією), але з 

помилками;  

2 б. ставиться студентові, який не 

підготовлений належним чином до виконання 

практичної роботи, але виконав певні завдання 

під час практичної роботи;   

Вимоги до письмової роботи  Навчальним планом не передбачена 

Семінарські заняття  Навчальним планом не передбачені 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться 

у формі екзамену. Екзамен - форма підсумкового 

контролю, яка передбачає перевірку розуміння 

студентом теоретичного та практичного 

програмного матеріалу з усієї дисципліни, 

здатності творчо використовувати здобуті знання 

та вміння, формувати власне ставлення до певної 

проблеми тощо. Зміст екзаменаційних завдань та 

критерії оцінювання встановлюються кафедрами 

навчальних структурних підрозділів. Екзамен 

виставляється за результатами письмової роботи 

студента та захисту всіх видів робіт, виконаних 

впродовж усього семестру, передбачених 

навчальною програмою. Підсумкова кількість 

балів з дисципліни визначається як сума балів 

поточного та модульного контролю, а також 

самостійної роботи студента.                                                                                                  

7. Політика курсу 

          Політика курсу: Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку 

таких подій – реагування відповідно до 

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fpnu.edu.ua%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2019%2F02%2Fcode_of_honor.doc 
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