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ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ ДРАМАТУРГІЇ

У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
ДО ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО»

В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
В статті проаналізовано методичні засади підготовки майбутнього вчителя музичного мистецт-

ва до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в умовах нової української школи. Актуалізовано
явище художньої драматургії в контексті застосування її закономірностей у педагогіці мистецтва.
Розглянуто особливості використання прийомів художньої драматургії при впорядкуванні структурно-
змістових елементів сучасного уроку мистецтва у закладі загальної середньої освіти. Надано рекомен-
дації щодо застосування художньої драматургії як освітньої технології. Описано рівні використання
художньої драматургії на уроці. Наведено схему уроку мистецтва, де поєднуються загальнодидактичні
вимоги та елементи художньої драматургії. Рекомендовано методику відстеження емоційної реакції
учнів на хід уроку мистецтва з метою прогнозування успішної навчальної діяльності та вдосконалення
методичної підготовки майбутніх вчителів мистецтва.

Ключові  слова :  Нова українська школа, вчитель музичного мистецтва, художня драматургія,
інтегрований курс «Мистецтво», урок мистецтва, освітня технологія, емоційна партитура уроку.Становлення нової Української школи доко-рінно впливає на розвиток усіх ланок освіти. Од-ним з напрямків, який зазнає революційних змін єсфера художньо-естетичної освіти, галузь«Мистецтво». У зв’язку з цим науково-мето-дичний дискурс мистецької освіти є дуже актив-ним: аналізуються та обговорюються програмнезабезпечення, свобода тематичної комбінатори-ки, очікувані результати – система компонентівкомпетентностей, тощо. Однією з тем яка потре-бує додаткового вивчення є проблема відповідно-сті дидактичних засобів оновленому змісту мис-тецької освіти. Методичний інструментарій урокумистецтва містить як загальнодидактичні, так іспецифічні засоби, серед яких найбільш характер-ним є метод художньо-педагогічної драматургії .Драматургія, як «мистецтво побудови драма-тичного твору» описана ще Аристотелем, тоді-жсформульовано головну ознаку як наявністьдії,змін подій в часі. Використання драматургії упедагогіці починається ще у 60-ті 70-ті рокиХХ століття, коли втілення нових програм длязагальноосвітньої школи потребували оновленихметодичних підходів. Експериментальні програ-ми з музики Д. Кабалевського (де драматургіявиступає універсальним засобом організації про-цесів естетичного сприйняття творів музичногомистецтва на уроці в школі) та «Світової худож-ньої культури» Л. Предтеченської (де художнядраматургія поступово перетворюється у метод

організації освітнього простору уроку) це етапи розвитку інтегрованої художньо-естетичної осві-ти та, водночас площадки апробації новітніх ме-тодичних засобів. Українські дослідники галузі мистецької педагогіки теж приділяли і приділя-ють увагу драматургії в контексті визначення її роли у опануванні мистецтва в школі . В різні часи проблема художньої драматургії знайшла відо-браження у працях О. Рудницької [5, 170], О. Щолокової [6], Г. Падалки [4, 193–196], Л. Масол [2, 60–62]. Артикуляція методу художньо-педа-гогічної драматургії достатньо різноманітна: «вибір послідовності та форм діяльності на уроці» (Д. Кабалевский), «моделювання художньо-твор-чого процесу» (Л. Школяр), «розвиток співчуття до прикладів мистецтва, у перенесенні почуттів та думок з художніх творів до подій реального жит-тя» (Л. Масол) тощо. В багатьох визначеннях дано-го поняття фігурують процеси організації дії (сприйняття, пізнання, співчуття) отже, перейде-мо до розгляду проблеми практичної реалізації методу художньо-педагогічної драматургії на уро-ці в закладі загальної середньої освіти. Виходячи з цього метою даної статті стала актуалізація мето-дичного інструментарію уроку мистецтва на при-кладі методу художньо-педагогічної драматургії. Застосування методу художньо-педагогічної драматургії охоплює всі складові процесу мистець-кої освіти: від реципієнтів художньо-педагогичної інформації – учнів, змісту освіти – мистецтва,  
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методичного інструментарію, до транслятора ху-дожньо-педагогічної інформації – самого вчителя. Виходячи з положення про те, що мистецтву тре-ба навчати засобами мистецтва, доцільно стави-тися до кожного уроку як до «педагогічного тво-ру», подібного до музичного, літературного, або драматичного, адже урок теж має початок, кінець, виконавця, глядача та сюжет, заснований на дії. Будова «традиційного уроку», що була здатна «увібрати в себе» зміст усіх шкільних дисциплін виявилася затісною для уроку мистецтва, тому логічним стало поєднання двох схем: загальноди-дактичної структури уроку та драматургічної по-слідовності (пролог, зав’язка, розвиток, кульміна-ція, розв’язка, епілог). Також, виходячи з законів драматургії та екстраполюючи їх на дидактичну схему шкільного заняття обов’язковою умовою при розробці сценарію уроку мистецтва стає пе-редбачення суттєвого контрасту складових еле-ментів, що повинно сприяти створенню дії та емо-ційної кульмінації. У наступній таблиці синхроні-зуються загальнодидакична структура та етапи художньої драматургії їз визначенням педагогіч-ного змісту кожного з елементів уроку. Доцільно виявити функції вчителя, як своєрід-ного транслятора художньо-педагогічної інформа-ції на уроці художньої культури. Слід підкреслити, що викладати подібний предмет має особлива лю-дина, яка здатна осягнути, поєднати та адекватно інтерпретувати інформацію з різних джерел: як 

мистецьких (література, музика, хореографія, обра-зотворче та драматичне мистецтво), так і загально-гуманітарних (історія, філософія, релігієзнавство). Квінтесенцією цього поєднання стає дійство уроку, яке вчитель повинен провести зі справжньою ак-торською майстерністю. Конспект подібного уроку перетворюється у художньо-педагогічній сценарій, де позначаються умовні емоційні акценти, відпо-відно до особливостей сприйняття дитини, най-більш влучні моменти для створення емоційно – смислової кульмінації, зауважено про моменти, коли увага дітей може знизитись і це буде сигна-лом для зміни форми роботи, оскільки знання з уроку мистецтва дитина отримує через «браму по-чуттів», вже потім емоційне враження пройде шлях до раціонального осмислення, та засвоєння.  Передбачення емоційної реакції аудиторії є однією з складових педагогічної майстерності вчителя, його вміння прогнозувати ефект від ху-дожньо-педагогічного впливу. Пропонуємо унаоч-нити очікувану реакцію учнів за допомогою схеми «емоційної партитури», яка допоможе молодому вчителеві співвіднести бажаний результат із ре-ально отриманим на уроці. (Робота з даною таб-лицею пройшла випробування при проведенні багаторічних педагогічних практик з художньої культури (з 2003 – по 2018 рр.) у школах та гімна-зіях міста Миколаєва та дозволила практикантам-спостерігачам оцінити ефективність роботи ко-лег – практикантів-вчителів). 

Таблиця 1 – Формування структури уроку мистецтва Загальнодидактична  схема уроку мистецтва Етапи художньої  драматургії уроку  мистецтва  Педагогічний зміст  етапів уроку мистецтва Організаційний момент пролог Адаптація сприйняття художньо- педагогічного матеріалу уроку Мотивація навчальної діяльності зав’язка Створення проблемної ситуації Актуалізація опорних знань екпозиція Активізація попереднього художнього досвіду Викладення нового матеріалу кульмінація Організація процесу художньо-естетичного сприй-няття Актуалізація набутих знань розвиток дії Організація художньо-естетичної діяльності Рефлексія навчальної діяльності епілог Формування цілісного образу уроку, вирішення моральної проблеми заняття 

Таблиця 2 – Емоційна партитура уроку мистецтва Емоційні  реакці ї  учнів  на  уроці  
Позитивні реакції Бурна реакція, адекватна змісту  художнього матеріалу (сміх, сльози)   Глибока тиша, увага Зацікавленність Негативні реакції Відсутність цікавості   Балачки Шум Хронометраж уроку 5хв. 10 хв. 15 хв. 20 хв. 25 хв. 30 хв. 35 хв. 40 хв. 
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Головними змістовими та структурними скла-довими уроку інтегрованого курсу «Мистецтво» виступають художні твори, розташування їх у структурі заняття, поєднання та комбінація різних прикладів повинно відповідати художній та дида-ктичній меті освітнього процесу. Звернення до прийомів драматургії при безпосередній презента-ції твору на уроці може бути реалізованим у вигля-ді технології мікродраматургії. Отже, презентація творів мистецтва розгортається за логікою розви-тку дії в контексті пізнання учнями змісту худож-нього образу та аналізу засобів виразності. Твори мистецтва різних видів мають власну специфіку, пов’язану із особливостями художньої мови кож-ного з мистецтв, але молодому вчителю можна порекомендувати технологію мікродраматургії як своєрідний алгоритм аналізу за допомогою якого можливо універсалізувати процес презентації змі-сту твору мистецтва на уроці. Отже, в даній статті ми спробували охаракте-ризувати явище художньої драматургії в контекс-ті використання його як засобу художньої дидак-тики в наступних аспектах:  
– як засіб організації цілісного освітнього простору уроку інтегрованого курсу «Мистецтво»; 
– як засіб регламентації дій учасників освіт-нього процесу: Учителя, як транслятора художньо-педагогічної інформації, своє-рідного «творця» уроку мистецтва, сцена-риста, режисера, актора, та Учнів, як реци-пієнтів художньої педагогічної інформації, глядачів та учасників художньо-педаго-гічного дійства; 
– як технологію презентації головної інфор-маційної складової – твору мистецтва на уроці- «мікродраматургію». Оприлюднені рекомендації, таблиці та схеми спираються на багаторічний досвід автора у ви-кладання дисципліни «Художня культура» та ре-зультати педагогічної практики з інтегрованого курсу «Мистецтво» студентів кафедри музичного 

мистецтва Миколаївського національного універ-ситету імені В. О. Сухомлинського. Нові виклики української освіти вимагають переосмислення підходів до організації освітньо-го середовища. «Школа пам’яті» змінює орієнта-цію на «школу розвитку», де вимоги до шляхів отримання знань, прямують через різноманітні інформаційні джерела, у тому числі і через мисте-цтво. В умовах Нової української школи трансфор-мується і мистецька галузь, набуваючи великого значення для розвитку необхідних для сучасного учня компетенцій та вмінь: загальнокультурної компетенції, емоційного інтелекту, критичного мислення тощо. У свою чергу новий зміст мисте-цької галузі потребує оновлення та переосмис-лення оперативного інструментарію – методів, прийомів та технологій. Одним з засобів худож-ньої дидактики є явище художньої драматургії, яке екстраполювалося на педагогічну практику як принцип організації освітнього простору на різних рівнях: структури заняття, організації  процесів художнього сприйняття та змісту худож-ньо-інформаційних блоків. Для адекватного вті-лення прийомів художньої драматургії майбут-ньому вчителю потрібно опанувати спеціальні вміння: мовну та акторську майстерність, воло-діння музичним інструментом, елементарними хореографічними та образотворчими навичками, адже вчитель – виконавець дійства уроку, сцена-рист та режисер художньої драматургії. Перший приклад творчості надається дітям самим вчите-лем, коли при знайомстві з творами мистецтва інтерпретує музичні чи живописні образи, пов’я-зуючи їх емоційну тональність із своїм світовід-чуттям. «Лише там, де урок – мистецтво, є місце і самому мистецтву» (Є. Іл’їн). Головною метою зу-силь вчителя мистецтва, озброєного методом ху-дожньо- педагогічної драматургії є – викликати емоційний відгук своєю майстерністю, надати дитині приклад як реалізувати себе як творчу особистість.  

Таблиця 3 – Технологія мікродраматургії у презентації творів мистецтва Етап алгоритму  мікродраматургії Художньо-педагогічний зміст етапу 
Зав’язка організація процесу художнього сприйняття: введення в емоційну атмосферу твору, по-становка проблеми Експозиція сюжет твору, історія створення, аналіз засобів художньої виразності, стилістичні ознаки Кульмінація розв’язання моральної проблеми твору, розкриття змісту художнього образу Розв’язка художня рефлексія, моральний висновок 
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Юлия Хайрулина. Приёмы художественной драматургии в подготовке учителя музыкально-

го искусства к преподаванию интегрированного курса «Искусство» в условиях Новой украин-
ской школы 

В статье проанализированы методические основы подготовки учителя музыкального искусства к 
преподаванию интегрированного курса «Искусство» в условиях Новой украинской школы. Актуализиро-
вано явление художественной драматургии в контексте использования её закономерностей в контек-
сте педагогики искусства. Рассмотрены особенности использования приемов художественной драма-
турги при упорядочении структурно-содержательных элементов современного урока искусства в об-
щеобразовательном учереждении. Даны рекомендации касательно использования художественной дра-
матурги как образовательной технологи. Описано уровни использования художественной драматурги 
на уроке. Приведено схему урока искусства, где объединены общедидактические требования и элементы 
художественной драматургии. Рекомендована методика наблюдения и фиксации емоциональной реак-
ции учеников на ход урока искусства с целью прогнозирования успешности учебной деятельности и усо-
вершенствования методической подготовки будущих учителей искусства. 

Ключевые  слова :  Новая украинская школа, учитель музыкального искусства, художественная 
драматургия, интегрированный курс «Искусство», урок искусства, образовательная технология, эмо-
циональная партитура урока. 

 
Yulia Khairullina. The techniques of artistic drama in the preparation of a teacher of musical art to 

the teaching of the integrated course «Fine Art» in the context of the New Ukrainian School 
The article analyzes the methodological foundations of the preparation of a musical art teacher for teaching 

the integrated course «Art» in the conditions of the New Ukrainian school. It actualized the phenomenon of artis-
tic dramaturgy in the context of application its regularities in the pedagogy of art. It was considered the features 
of using the techniques of artistic dramaturgy for ordering the structural and content elements of the modern 
«art lesson» in the secondary school. It was provided some recommendations to applicate the artistic dramaturgy 
as an educational technology. The levels of using the artistic dramaturgy at the lesson was describe. Dramaturgy, 
as «the art of constructing a dramatic work» is described by Aristotle, at that time, the main feature is formulated 
as the presence of action, changes in events in time. Using of artistic dramaturgy in pedagogy dates back to the 
1960’s and 70’s of the twentieth century, when the implementation of new programs for a secondary school re-
quired updated methodological approaches. Ukrainian researchers of the problem of an artistic dramaturgy in 
the field of pedagogy ( O. Rudnitskaya, O. Sholokova, G. Padalka, L. Masol ) provided the definition of the concept 
and levels of its existence in the art of pedagogy. According to previous studies, and based on his own intelligence, 
the author of the article gives the diagram of the art lesson, where was connected the didactic requirements to 
school lesson with the elements of the artistic dramaturgy. The author recommends a methodology of tracking 
the pupil’s emotional reactions for the forecasting the successful educational activity and improving the methodo-
logical training of future art teachers. In order to adequately implement the techniques of fiction dramatics, the 
future teacher needs to master special skills: linguistic and acting skills, possession of a musical instrument, ele-
mentary choreographic and pictorial skills, because the teacher is the performer of the lesson, screenwriter and 
director of artistic dramaturgy. 

Key  words :  New Ukrainian School, musical art teacher, artistic dramaturgy, integrated course «Fine Arts», 
educational technology, emotional score of lesson.   
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