Назва кафедри

Образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології

Назва дисципліни

Шкільний курс СХК та методика його викладання

Загальна кількість
кредитів (годин)

8 кредитів (240 годин)

Курс та півріччя, де
починається
дисципліна
Кількість
семестрів,
протягом яких
вивчається
дисципліна
Форма
навчання,
для
якої дисципліна
пропонується
Попередні умови

2-3 курси

Назви спеціальностей,
для яких пропонується
вивчення дисципліни

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
025 Музичне мистецтво
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація
034 Культурологія
024 Хореографія
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Короткий опис
дисципліни

«Шкільний курс «Світова художня культура» та методика його
викладання» є важливою складовою частиною професійної
підготовки майбутніх викладачів відповідного предмету в
загальноосвітній школі. Він
передбачає забезпечення
всебічного розвитку студентів, їхньої загальної та фахової
культури, успішної практичної педагогічної діяльності,
повноцінного функціонування в культурному просторі України
та світу.
Метою курсу «Шкільний курс СХК та методика його
викладання» є фундаментальна теоретична і практична
підготовка студентів мистецьких та культурологічних
спеціальностей до професійної педагогічної діяльності.
Завдання курсу:
Теоретичні:
- сформувати уявлення про зміст та основні положення
головних культурологічних понять та теорій, про функції
та різноманітні структурні утворення культури;
- окреслити основні періоди руху світової художньої
культури (пріоритетні художні тенденції, мистецькі
постаті, основні художні надбання, їх значення в історії
світової художньої культури);
- ознайомити зі змістом навчальних програм шкільного
курсу «Художня культура», основними дидактичними

3-6
Денна, заочна
Загальна середня освіта;
рекомендовано попереднє або паралельне вивчення дисциплін
«Історія театру та кіно», «Історія образотворчого мистецтва й
архітектури», «Історія музичної культури», «Історія України».

принципами методики викладання шкільного курсу
«Художня культура»;
- забезпечити пізнання сучасних технологій навчання та
передового досвіду з вивчення культурологічних
дисциплін.
Практичні:
- сформувати навички аналізу літератури, присвяченої
проблемам історичного руху світової художньої
культури, його періодизації, ролі окремих мистецьких
постатей та явищ;
- сформувати вміння застосовувати у практичній
діяльності знання теоретичних основ організації процесу
викладання світової художньої культури, психологічних
основ викладання курсу.
- оволодіння основними методами та прийомами
викладання курсу художньої культури.

