
  



  



ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – полягає в тому, щоб надати студентам цілісне уявлення про динаміку 

розвитку мистецтва, а саме, оволодіння теоретичними знаннями щодо логіки розвитку стилів 

та жанрів і філософсько-естетичного обґрунтування сфери мистецької практики.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 

характеристики історико-культурного процесу; основні методи досліджень 

мистецьких практик; елементи архітектоніки драматургічного твору; основні 

параметри творчого аналізу різних видів екранних мистецтв; фахові вимоги до 

представників творчих професій. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо ролі мистецтва в контексті 

культури, специфіки мистецьких процесів; виявляти сучасні тенденції розвитку 

мистецьких явищ; відрізняти різні види аудіовізуальної продукції; визначити основні 

елементи створення екранної продукції; аналізувати аудіовізуальний твір з огляду на 

сукупність усіх його компонентів. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно мистецьких явищ; 

використання іншомовних фахових культурологічних та мистецтвознавчих 

інформативних джерел; відбору фактологічного матеріалу; системного аналізу 

мистецького твору; творчої реалізації задуму при роботі над власним екранним 

твором 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Сучасні світоглядні традиції у мистецтві» 

належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у IV семестрі бакалавратури. 

Навчальна дисципліна формує навички теоретичного осмислення специфіки сучасного 

мистецтва, набуття практичних вмінь його аналізу та виявлення світоглядних традицій 

мистецьких феноменів сьогодення. Навчальний курс узагальнює та систематизує уявлення про 

сутність та функції мистецтва, особливості мистецьких феноменів XX-XXI ст. та окреслення 

їх специфіки. Вивчення специфіки сучасних світоглядних традицій у мистецтві передбачає 

вироблення навичок аналізу мистецьких феноменів, виявлення їх зв’язків з художньою 

практикою минулого та тими завданнями, які виконує сучасне мистецтво. Здійснюється 

ознайомлення  з головними  світоглядними тенденціями в розвитку сучасного кіно й 

телебачення, специфікою образного  мислення та   системою виразних засобів сучасного 

мистецтва у складному творчому процесі  виробництва всіх видів продукції для  сучасного 

кіноринку і телебачення. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про  специфіку появи 

мистецьких явищ, сформувати можливість здійснювати експертну діяльність щодо 

світоглядних традицій, які в них представлені. В результаті навчання студенти мають не лише 

продемонструвати масив теоретичних знань, але й використовувати їх у своїх самостійних 

дослідженнях мистецьких феноменів, вміючи надавати неупереджену експертну оцінку в 

межах різних стильових напрямків. Необхідним є формування в здобувачів вищої освіти 

здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та вирішувати практичні проблеми в 

сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва, що передбачають системне застосування 

методів теорії, історії аудіовізуального мистецтва та виробництва; оволодіння методами та 

прийомами редакторсько-сценарної, продюсерської, режисерської творчо-виробничої 

діяльності при створенні (виробництві) аудіовізуальних творів. 



Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні 

ФК 6. Здатність здійснювати професійну діяльність із застосуванням сучасних досягнень теорії 

та методології аудіовізуального мистецтва та виробництва з урахуванням широкого спектру 

міждисциплінарних зв’язків. 

ФК 8. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в 

практичній діяльності. 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

базові уявлення про особливості та 

закономірності розвитку сучасного 

мистецтва;  

лекції підсумкова 

робота  

10 

1

1.2 

багатоманітність мистецьких 

досягнень; 

лекції, семінарські 

заняття 

усна доповідь, 

дискусії 

10 

1

1.3 

особливості впливу світоглядних 

орієнтирів суспільства на розвиток 

мистецтва;  

лекції, семінарські 

заняття 

усна доповідь, 

дискусії, 

підсумкова 

робота 

10 

1

1.4 

логіку розвитку сучасного 

мистецтва; 

лекції, семінарські 

заняття 

підсумкова 

робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

 сприймати та аналізувати твори  з 

виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, 

здійснювати їх змістовну 

інтерпретацію; 

семінарські заняття, 

практичні заняття, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

дискусії, 

творча робота 

10 

2

2.2 

застосовувати різні філософські 

методи у розгляді різноманітних 

явищ сучасного мистецтва; 

семінарські заняття, 

практичні заняття, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

дискусії, 

творча робота 

10 

 Комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання новітньої 

філософсько-естетичної, 

мистецтвознавчої літератури в 

підготовці до семінарських занять та 

написання самостійних робіт; 

практичні заняття, 

самостійна робота 

 дискусії, 

творча робота 

10 



3

3.2 

презентувати результати проведених 

досліджень та здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, есе, презентацій; 

практичні заняття, 

самостійна робота 

 дискусії, 

творча робота 

10 

 Автономність та відповідальність:    

4

4.1 

шукати та критично опрацьовувати 

літературу із історії мистецтва, 

вільно володіти методами обробки, 

аналізу та синтезу наукової 

інформації 

практичні заняття, 

самостійна робота 

 дискусії, 

творча робота 

10 

4

4.2 

вирішувати комплексні завдання, 

пов’язані із аналізом явищ сучасного 

мистецтва, світоглядними 

традиціями, що у них представлені 

та порівнювати їх із результатами 

власне проведених досліджень 

мистецьких явищ.  

практичні заняття, 

самостійна робота 

 дискусії, 

творча робота 

10 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 
1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

15. Вміти спілкуватися з представниками інших 

професій груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань / видів економічної діяльності). 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарських заняттях: РН 1.2, 

1.3, 1.4, 2.1, 2.2 –6 / 10 балів 

2. Участь в дискусіях та виконання творчих форм роботи на практичних заняттях: 

РН 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 42 / 70 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді та участь в дискусіях на семінарах та 

практичних заняттях) та за самостійні роботи (творчі роботи). Всі види робіт за семестр 

мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському чи практичному занятті студент має відпрацювати 

завдання в письмовій формі. 

 

Підсумкова робота (презентація самостійного творчого завдання, що висвітлює сучасні 

мистецькі події, персоналії, напрямки)-   РН 1.1, 1.3, 1.4  – 12 / 20 балів 

 



Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 

заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової творчої 

роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Підсумкова творча робота Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарах 

До теми: 1, 2, 3, 5, 6 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять.  

«2» х 3 = 6 «2» х 5 = 10 

Аудиторна робота: 

дискусії та 

виконання творчих 

форм роботи 

До теми 4. «Дослідження 

творчої постаті митця» (у 

формі презентації) 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

До теми 7. «Тексти до 

виставки: кураторський текст, 

прес-реліз, репортаж, анонс, 

есе, критичний огляд» 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

До теми 9. «Аналіз 

фотографічного образу» 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

До теми 11. «Експертиза 

аудіовізуальних творів» 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

До теми 14. «Підготовка 

інтерв’ю з провідними діячами 

українського мистецького 

простору» 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

До теми 16. «Написання 

рецензії на сучасну 

кінострічку» 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

До теми 18. «Написання 

сценарію до відео щодо 

актуальної мистецької події» 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 



Підсумкова  

творча робота 

До тем 1-20. Презентація 

творчого завдання 

(самостійної роботи), що 

висвітлює сучасні мистецькі 

події, персоналії, напрямки 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

 

Аудиторна робота: 

Усна доповідь на семінарських заняттях:  

2 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 

обов’язкову та додаткову літературу 

1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді 

 

Дискусії та виконання творчих форм роботи («Дослідження творчої постаті митця» (у 

формі презентації), «Тексти до виставки: кураторський текст, прес-реліз, репортаж, 

анонс, есе, критичний огляд», «Аналіз фотографічного образу», «Експертиза 

аудіовізуальних творів», «Підготовка інтерв’ю з провідними діячами українського 

мистецького простору», «Написання рецензії на сучасну кінострічку», «Написання 

сценарію до відео щодо актуальної мистецької події»): 

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності  

6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє 

не самостійність у виконані завдань. 

 

Підсумкова творча робота ( Презентація творчого завдання (самостійної роботи), що 

висвітлює сучасні мистецькі події, персоналії, напрямки). Задля створення аудіовізуального твору, 

що висвітлює сучасні мистецькі події, персоналії, напрямки комплектуватимуться окремі  творчі 

групи із слухачів  курсу з врахуванням їхнього майбутнього фаху.  



20-18 балів - студент демонструє високий рівень опанування теоретичного матеріалу, 

використовує актуальну проблематику, обґрунтовує причину висвітлення певної мистецької 

події, здійснює це у художній, завершеній та логічній формі. 

17 – 15 балів – студент демонструє опанування теоретичного матеріалу, використовує 

актуальну проблематику, обґрунтовує причину висвітлення певної мистецької події, але 

формат аудіовізуального продукту не справляє враження цілісного та завершеного. 

14-12 балів - студент звертається до актуальної проблематики, проте аудіовізуальний продукт 

має не завершений характер. 

11-0 балів – студент не демонструє знання теорії, обрана проблематика не є актуальною, форма 

аудіовізуальної продукції не справляє враження логічності та послідовності у подачі матеріалу. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

  

 

Зараховано /Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ,  СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 

Назва теми Лекції Семінари Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

1.  Мистецтво в контексті 

культури: зв'язок з іншими 

сферами людської 

життєдіяльності. Функції 

мистецтва та їх історична 

модифікація 

2 2 2 2 

2.  Світогляд та його вплив на 

формування мистецтва. 

Етнічне, національне, 

загальнолюдське у 

мистецтві 

2 2 2 2 

3.  Етичні проблеми творчості. 

Свобода та відповідальність 

митця. Проблема цензури 

2 2 2 2 

4.  Практична робота 

«Дослідження творчої 

постаті митця» (у формі 

презентації) 

  6 10 

5.  Сучасні мистецькі 

практики: різновиди та 

жанри. Стильова палітра 

образотворчого мистецтва 

2 2 4 2 

6.  Кураторство і арт-критика 

як складові сучасного 

художнього процесу.  

2 2 4 2 

7.  Практична робота. Тексти 

до виставки: 

кураторський текст, прес-

реліз, репортаж, анонс, 

есе, критичний огляд 

  6 10 

8.  Мистецтво фотографії   4 2 

9.  Практична робота. «Аналіз 

фотографічного образу» 

  6 10 

10.  Музичне мистецтво в 

культурі XX-XXI століття 
  10 2 

11.  Практична робота. 

«Експертиза 

аудіовізуальних творів» 

  6 10 

12.  Акціонізм як явище 

мистецтва: витоки, 

типологія 

  4 2 

13.  Мистецький світ сучасної 

України: набутки, точки 
  10 2 



прориву, проблеми і 

перспективи 

14.  Практична робота 

«Підготовка інтерв’ю з 

провідними діячами 

українського мистецького 

простору» 

  6 10 

15.  Роль кіномистецтва в 

контексті сучасного 

культурного простору 

  4 2 

16.  Практична робота. 

«Написання рецензії на 

сучасну кінострічку» 

  6 10 

17.  Фестивалі та бієнале 

мистецтва, аукціонні доми у 

контексті міжнародного 

арт-ринку 

  4 2 

18.  Практична робота. 

«Написання сценарію до 

відео щодо актуальної 

мистецької події» 

  6 10 

19.  Глобалізація та її вплив на 

розвиток мистецтва рубежу 

ХХ-ХХІ ст. 

  4 2 

20.  Мистецтво початку XXI 

століття.  
  4 2 

21.  Підсумкова творча 

робота: презентація 

самостійного творчого 

завдання, що висвітлює 

сучасні мистецькі події, 

персоналії, напрямки 

   24 

 Всього: 10 10 100 120 

 

Загальний обсяг 240 год., в тому числі: 

Лекцій – 10 год. 

Семінари –10 год. 

Практичні заняття – 100 год. 

Самостійна робота  - 120 год. 
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