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– Загальні (ЗК номер).
ЗК 3.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 5. Комплексність та системний підхід до проведення
наукових досліджень на рівні доктора філософії.
ЗК 6. Здатність до пошуку оброблення та аналізу інформації з
різних наукових джерел. Здатність працювати з різними
джерелами інформації, аналізувати та синтезувати її, виявляти
не вирішені раніше задачі (проблеми) або їх частини,
формувати наукові гіпотези.
ЗК 10. Здатність генерувати нові науково-теоретичні та
практично спрямовані ідеї (креативність).
– Спеціальні (фахові, предметні).
СК 1. Глибокі обґрунтовані знання і розуміння основних
мистецьких процесів.
СК 2. Здатність визначити актуальні проблеми мистецької
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Анотація (зміст)
дисципліни

сфери на глобальному і локальному рівнях, аналізувати і
порівнювати інформацію з різних джерел.
СК 3. Здатність визначати, осмислювати і адаптувати світові
мистецькі практики до мистецьких процесів в Україні.
СК 8. Детальні знання і розуміння про сучасні теоретикопрактичні мистецтвознавчі дефініції.
СК 10. Розуміння та здатність застосовувати на практиці
визначені дефініції.
ПРН 2. Знання та розуміння теорії та методології системного
аналізу, знання та розуміння етапів реалізації системного
підходу при дослідженні процесів та явищ у мистецьких
процесах, вміння та навички використовувати методологію
системного підходу.
ПРН 3. Вміння та навики працювати з різними джерелами,
вишукувати, обробляти, аналізувати та систематизувати
отриману інформацію.
ПРН 5. Вміння та навички оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт.
ПРН 8. Знання та розуміння генезису розвитку наукової думки.
Вміння та навички використовувати статистичні методи аналізу
для встановлення тенденцій та динамічних мистецьких
процесів.
Метою дисципліни «Українське мистецтво у сучасному артпросторі» має на меті розкриття сучасних наукових концепцій,
понять історії розвитку українського мистецтва останньої
третини ХХ століття, котрі забезпечать здобувачів знаннями і
методами аналізу та атрибуції художніх творів вітчизняних
митців вказаного періоду. Зосереджується увага на розвитку
українського мистецтва у період Перебудови (1985-1991 рр.) та
після проголошення Незалежності. Досліджуються особливості
засвоєння досвіду зарубіжних колег – форми та прийоми
вираження, вплив технологій.
Виокремлюється здатність
вітчизняних митців поєднати традиційні аспекти з новітнім
світовим досвідом.
2. Зміст за модулями, темами.
Змістовий модуль 1.
Розвиток українського образотворчого мистецтва в
останній третині ХХ ст.
1.1. Українське мистецтво в часи Перебудови (1985-1991 рр.).
Сквоти. (2 год.)
1.2. Західноукраїнський осередок нонконформізму в Україні.
(2 год.)
1.3. Проникнення ідей постмодернізму в українське мистецтво
остан. третини ХХ ст. (2 год.)
1.4. Одеський концептуалізм. (2 год.)
Змістовий модуль 2. Залучення українського мистецтва в

Система
оцінювання

Якість
освітнього процесу

сучасний контекст світової художньої культури
2.1. Явище українського трансавангарду. (2 год.)
2.2. Художники «Нової хвилі». (2 год.)
2.3. Участь українських митців у міжнародних виставкових
проектах та виставах. (2 год.)
Змістовий модуль 3. Використання новітніх арт-практик в
українському мистецтві ХХІ ст.
3.1. Розвиток українського фотомистецтва межі ХХ-ХХІ ст. (2
год.)
3.2. Запровадження традицій відео-арту. (2 год.)
3.3. Вуличне мистецтво в українських містах. (2 год.)
3.4. Майстри українського акціонізму. (2 год.)
Змістовий модуль 4. Досягнення сучасної української
скульптури та архітектури
4.1. Розвиток сучасної вітчизняної скульптури. (2 год.)
4.2. Вектори розвитку сучасної української архітектури. (2
год.)
4.3. Ідеї метамодерну та їх вплив на сучасне українське
мистецтво. (2 год.)
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 42 бали
(від 0 до 6 балів за кожне практичне).
2. Самостійна робота – 42 бали (від 0 до 6 балів за кожне
практичне).
3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний
модуль).
4. Залік / екзамен – 16 балів.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63,
FХ 35-59, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.
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