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Обсяг дисlllrплiни:
кредити €КТС/
кiлькiсть годин

Загальна кiлькiсть годин - 90 годин , кредитiв еКТС - 3:
аулиторнi години-28 (лекцiйнi- 14 год., ceMiHapcbKi занятгя
- 14 год.), для сzlп.{остiйноi роботи студентiв визначено 62 год.)

Мова викладання

yKpaiHcbKa

Що буле вивчатися

теорlю мистецтва, 1сторlю
включа€
Мистецтвознавство
мистецтва та художню критику. Хуложня критика виконуе
дослiдницьку, публiцистичну та просвiтницьку функцii.
Вивчення навч€шьноi дисциплiни кХудожня критика) €
актуальним в силу того, що даний курс покликаний дати
цiлiсне уявлення про зародженнi i розвитку зарубiжноi та
вiтчизняноТ критичноi думки. Вивчення проблем
мистецтвознавства неможливо без аналiзу художнiх процесiв

(прелпrет
навчанняr)

i

чlLл

i

tb]bali

i

lЖi
liil

*Ьlll

l

ii]l lll

il,ч

семестр - диф.залiк

критичного судження. В ходi опанування знаннями з
дисциплiни студенти спираються на знання, отриманi в ходi
попереднього вивчення курсlв з музеезнавства, lcTopll cBlToBol
культури, icTopii зарубiжного мистецтва, icTopii украiЪського
мистецтва, ayKioHHoi дiяльностi, галерейноi справи, методiв
практик,
мистецьких
сучасних
дослiдження
об'ектiв,
вiзуатlьних
мистецтвознавчого дослiдження
формування музейних колекцiй, колекцiонування. В процесi
вивчення попереднiх дисциплiн студент набувае <вхiднi>
знання, необхiднi для успiшного засвосння дисциплiни
кХудожня критика): культурно-iсторичнi особливостi рiзних
краiЪ; пам'ятки cBiToBoi та вiтчизняноi матерiшrьноi та
духовноi культури; ocHoBHi стильовi та художнi напрямки в
мистецтвi. Вивчення дисциплiни <Художня крцтцкац

покликане надати допомогу студентЕtм в ходl пlдготовки ними
випускного квалiфiкацiйного дослiдження.

Чому

rrё

Мета навчальноi дисциплiни - оволодiння студентап{и
знаннями з icTopii вiтчизняноi та зарубiжноi художньоi
критики на рiзних етапах if розвитку, причин, характеру i
наслiдкiв критичних оцiнок у долi TBopiB, ix aBTopiB та
художнього процесу в цiлому.
Завдання дисциплiни:
t формування у студентiв pliHb i навичок успiшного та
ефективного застосування отриманих знань у реа-тliзачii
cBoix функцiональних обов'язкiв у Bcix видах професiйноi
дiяльностi через вiдповiднi компетенцii;
- формування iHaHb сучасних методологiчних принципiв i
методичних прийомtв
дослiджень з загальноi icTopii мистецтва та icTopii
вiтчизняного мистецтва;
- формування здатностi розуtиiти, критично ша.пiзрати i
використовувати базову
iнформацiю з icTopii, Teopii та методологii мистецтва;
- формування здатностi до критичного сприйняття
концепцiй рiзних шкiл з методологii та icTopii мистецтва,
оiзних iсторiографiчних шкiл

Пререквiзити (поперjlнi
.Щля здобувачiв, якi пройшли навчання за першим
piBHeM (бакалавр) з вiдповЦноi спецiальностi
ocBiTHiM
необхiдlл
компетентностi,
(023 - <<Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
ДJIЯ ВИВЧеIIПЯ
дисциплiни)
реставрацiя>):
- знання основних видiв i жанрiв художньоi критики;
- знання функчiй художньоi критики;
- знання основних етапи розвитку художньоТ критики;
- - знання видiв крити(ших публiкацiй;

- знання найвiдомiших критикiв у га.пузi мистецтвознавства,
ix робiт.
- вмiння висловлювати та обгрунтовувати свосi позицii з
питань, що стосуються культури i мистецтва;

-

вмiння виявJuIти та обrрунтовувати значущiсть знань,
отриманих у ходi вивчення даноi дисциплiни, для аналiзу
проблем мистецтвознавчого характеру;

- вмiння визначати зв'язки знань з icTopii художньоТ критики
зi специфiкою та основними сферами майбутньоi професiйноi
дiяльностi випускникiв.
.Щля

-

здобувачiв, якi не мають вiдповiдноi пiдготовки:

володiння основоположними поняттями, термiнами i
категорiями, що використовуються в процесi вивчення

дисциплiни <Художня критикаD;

досвiд самостiйноТроботи з рекомендованою лiтературою та
iнтернет-ресурсами з icTopii художньоi критики;
-

- досвiд самостiйного аналiзу та критичного осмислення
iнформацii за окремими питанням icTopii художньоi критики;
.нl[|
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- лосвiД веденнЯ дискусiЙ iз основних проблем
дослiджуваноi

мистецтвознавчоТ дисциплiни.
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Пореквiзлlти
(копtпетеltтностi,
oTpltMaHi пiсля вtIвчеIlIlя
дисцlrплiIlrr)

tTHicTb розв'язувати складнi задачi

i

проблеми

у

певнiй

узi професiйноi дiяльностi або у процесi
що
"u""ur"",
,ередбачас проведення дослiджень таlабо здiйснення
iнновацiй
характеризуеться невизначенiстю 1мов i вимог

[ Златнiсть генерувати HoBi iдеi (креативнiсть);
Вмiння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми;
[
Златнiсть спiлкуватися з представник{lN,Iи iнших професiйних
[
|груп рiзного рiвня (з експертzlми з iнших га.пузей знань/видiв
I

|економiчноi дiялЬностi);
Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi;
|Здатнiсть розробляти та керувати проект.lп,Iи;
|Здатнiсть дiяти соцiально вiдповiдально та свiдомо.
[|фаховi:
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Чому можна навчитtIся
(результатll
навчанllя)
i
|
I
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Здатнiсть забезпечити захист iнтелектуальнот власностi на
твори образотворчого та декоративного мистецтва;
Здатнiсть трактувати формотворчi мистецькi засоби як
вiдображення iсторичних, соцiокультурних, економiчних i
технологiчних етапiв розвитку суспiльства;
Здатнiсть формувати мистецькi концепцii на пiдставi
проведення дослiдження тих чи iнших аспектiв художньоТ
творчостi;
Здатнiсть до використання сr{асних iнформацiйнокомунiкативних технологiй в KoHTeKcTi проведення
мистецтвознавчих та реставрацiйних дослiлжень.

Знати змiстове наповнення поняття кХудожня
критикa);
розумiти художню критику як складовоi частини
мистецтвознавства, поряд з iсторiею i теорiею мистецтва;
знати функцiй художньоi критики, iT
ролi в суспiльствi, зв'язки з фiлософiею, естетикою,
лiтературою i журна-пiстикою;
знати основну проблематику художньоi критики,
перiодизацiею icTopii розвитку вiтчизняноi художньоi
критики та iT iсторiографiю, а також ознайомлення iз
зарубiжною художньою критикою та iT впливом на
соцiокультурнi процеси в YKpaiHi;
володiти методологiею вивчення художньо-критичноi
спадщини, оптимаJIьною для ознайомлення зi складним i
рiзноманiтним матерiалом дисциплiни ;
вмiти виявляти закономiрностi розвитку критичноi дуплки
та iT безсумнiвного зв'язку з соцiокультурними та суспiльноiдеологiчними процесами.

Результатом такого вивчення повинна стати пiдготовка

ерудованих,
високопрофесiйних у своiй сферi фахiвцiв.
"i

Форми оцiнювання сryдентiв:
- семестрове оцiнювання:
1. Контрольна робота (тест) - 10 ба_тliв/ 5 балiв*
2. Вiдвiдування лекцiй - 5 балiвl З балти
3. Оцiнювання роботи пiд час семiнарських занять - 10
балiв/ 5 балiв
5. Пiдготовка презентацiТ - l0 балiв/ 5 балiв
6. Участь у наукових конференцiях - 15 бмiвl7 балiв
7. Саплостiйна робота - 10 балiв/5 балiв
1

КритерiТ оцiIttовання
(екзаменацiйна
полiтика)

бмl пороговий бал для отримання
позитивноi оцiнки з вiдповiдноi форми контролю.
* максимальъrий

пlдсумкове оцlнювання:
- форма оцiнювання - екзаN,rен;
максимЕtльна кiлькiсть балiв, якi може отримати студент
40 ба_гliв

-

Органiзацiя оцiнювання
Контроль за якiстю навчання здобувача вищоi освiти
здiйснюеться за 100-бальною системою. Загальну кiлькiсть
балiв здобувача вищоi освiти формують ceмecтpoBi бали,
отриманi з ycix тем змiстових роздiлiв (ба.пи, отриманi за
контрольну роботу (у формi тестування), презентацii тощо;
бали, отриманi за виконання самостiйного завдання, ylacTi
у ceMiHapi, а також бали, якi отриманi за пiдсумкову роботу
(екзамен).

Умовою допуску до пiдсумковоi роботи (iспиту)

]

е

отримання здобувачем пiд час семестрового оцiнювання не
менше нiж 40 бшiв (критично-розрахунковий MiHiMyM). При
цьому обов'язковим с успiшне складання контрольних
робiт, виконання самостiйних робiт та участь у ceMiHapax,
передбачених робочою прогрz}мою навчальноi дисциплiни.

У

випадку вiдсутностi здобувача вищоi освiти

з

поважних причин, вiдпрацювання та перездачi контрольних
робiт здiйснюються у вiдповiдностi до <<Положення про

органiзацiю освiтнього процесу

жовтня 2018 р., накzв Jфl87-0).

в HAKKKiM> (вiл

31

Оцiнка iспиту здiйснюеться за результатами роботи
впродовж усього семестру. Здобувач вищоi освiти, який
набрав суму залiкових балiв (60) мас право отримати
пiдсумкову оцiнку за екзамен за результатами поточного
контролю. Здобувачi вищоi освiти, якi набрали протягом
семестру менше 60 балiв, обов'язково скJIадають iспит.
Присутнiсть Bcix здобувачiв вищоi освiти на екзаtr,tенi е
обов'язковою.

Як

можна
користуватися набутими
знаннями i вмiннями
(компетентностi)

набутi в результатi вивчення дисциплiн" компеrьнтносri
дають змогу працювати за фахом:
мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикJIадне
мистецтво);
мистецтвознавець-експерт;
науковий спiвробiтник музею та iнших установ;
оцiнювач TBopiB мистецтва;
аукцiонiст.
Набугi компетентностi дають змогу стати спiвробiтником

apxiBy, музею, аукцiонного дому та iнших закладiв
мистецтва i культури, держслужбовцем в органrж

HaB.ttt;lblta лоl,iсr,rlка

IrIформачiйне
забезпечеlIня
i
з фонл.v та репозитарilо
|
I

l

HAKKK|NI

управлiння у сферi культури, займатися iндивiдуальною
дiяльнiстю в га_тlузi експертизи, культури та мистецтв4
дослiдницькою дiяльнiстю.
Види занять: лекцii, ceMiHapcbKi заняття, контрольне
тестування
Методи навчання: лекцiя, дiалог, демонстрацiя,
аналiтичний, iндуктивний, дослiдницький, створення
презентацiй, написання рецензiй
Форми навчання: групова, iндивiдуальна, дистанцiйна
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ВипперБ. Введениевисторическоеизучениеискусства.

2-е пзд., испр. и доп. М.: Изобразительное искусство, 1985.
Власов
Новый энциклопедический словарь
изобразительного искусства: в 10 кн. М.: Азбука-классика,
2010. 528 с.
Каган М.С. Искусствознание и художественнrш критика.
СПб.: <<Петрополис>, 200 1.
Криволапов М. Про мистецтво та художню критику Украihи
ХХ ст. К.: Вид..Щiм А:С, 2006. 268 с.
Ничкало
МистецтвозЕавство: Короткий
тлумачний словник. К.: Либiдь, |999,
Хренов Н., Миryнов А. Эстетика и теория искусства ХХ века.
М.: ПрогрессТрадиция,2007 . 520 с
10. Хренов Н., Мигунов А. Очерки эстетики и теории искусства.
М.: Канон=, Реабилитация, 2013. 446 с.
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ЛOкýцiя та матерiаfiьfiотехнiчне забезпечення

Ауд. 20|, корп.
HAKKKiM,

18

комп'ютери,
MoHiTop,
елекронна
бблiотека, мультимедiйна
TexHiKa

Нацiональний

хуложнiй

Нацiональний
ккиiвська

музей
картинна

музей Украiни

галерея))

кМистецький Арсенал>
виставковi

зали

Будинку
художникiв, Нацiональноi
Спiлки художникiв УкраiЪи
I_{ентрального

Виставковi зшlи Iнститугу

проблем

сучасного

мистецва
Кафедра

Кафедра мистецтвознавчоi експертизи (корп. 18, каб. 203)

IlIc,r,rIтy"l,

Iнститут практичноi культурологii та арт-менеджменту

Iнфорп дацiяl про IIауковоflедаго гi.lltого

праuiв llltкa (з фото)

Иихальчук

Вадим Володимирович, професор

\.Iистецтвознавчо1 експертизи, кандидат
}аслужений художник.

кафедри
мистецтвознzIвства,

Хуложник-живописець, мистецтвознавець, колекцiонер.
Автор наукових та навчально-методичних розробок, наукових

з

актуальних проблем колекцiонування, г€}лерейноi
аукцiонноi дiяльностi, художьоi критики. Керiвник
робiт та наукових дослiджень на здобуття

ступеня.
Учасник мiжнародних конференцiй в УкраiЪi, США,
aTaHii, ABcTpii, Польщi. У творчому лоробку:
TBopiB, куратор проекту <Позитивнi позицii
(УкраIнський фонд культури, м. КиТв, 9-19 лютого
11 р.), Куратор проекту <.Щелириум Пети Бойко> (м.
музей, 12-25 квiтня 2012 р.).

J., Bratus I., Mykhalchuk V., Gunka А.
vov ex-libris school as the traditions keeper of the intaglio printing
in the Ukrainian graphic arts at the tum of the XXth and
centuries. Revista lпсlusiопеs.202l, V. 8, р, З2t-ЗЗl.
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В. Киiвськi виставки початку 1990-х poKiB як
вiдродження украiЪського книжкового знаку. Матер.
наук.-практ. iнтернет-конф. <Сучаснi виклики i
проблеми науки, освiти та виробництвa>). КиТв. 202|,

В. Основные тенденции актучrлизации экслибриса
современном мировом арт-рынке. Вiсник ХДАДМ. 2014,
, с.70-75.

В. Экслибрис как объект коллекционирования:
современной Украины. Научный аспект. 2014 ]ф 2, с.76В. Галерейництво як об'ект дослiдження сучасноi
мистецтвознавчоi науки. Культурнi та мистецькi
XXI столiття: науково-практичне партнерство. Матер,
наук.-практ.-конф. С.З79.
В. Галерейна справа як один з чинникiв процесу
незалежноi Украiни.
: http ://conferences. neasmo. оrg. u а/ rul artl 527
В. Галерейна дiяльнiсть в системi художньоi
незалежноi Украiни : автореф. дис ... канд.
КиТв,20l2. lб с.
В. Мотив ангела в графике Геннадия Пугачевского.
Lignt. Wroclaw 2017,с. |7-2З.

В. Комерчiйнi банки як органiзатори художнiх
Украiнi в 2000-i роки. Актуальнi проблеми icTopii,
та практики художньоi культури. Вип. З6. С. |92-200.
в

в Украiнi в 2000-i роки. Актуальнi проблеми icTopii,
та практики художньоi культури. Вип. З6. C.192-200.

ихrrльчук В. Виставки польських художникiв в YKpaiHi 201315 poKiB: ocHoBHi особливостi. Мiжнародний вiсник:
льтурологiя. Фiлологiя. Музикознавство. 2016.Вип. 1. С. 41-
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НаЁЧНльноi длýлlиплifiп
(при наявностi).

,Щисциплiна дозволяс впорядкувати знання з рiзних
знань, уточнити oKpeMi складовi з icTopii та Teopii
пiдвищити piBeHb розумiння мистецьких процесiв та розвин
аналiтичнi навички, вдосконаJIити вмiння з urрибуцii TBopiB
стилiстикою, систематизувати та використовувати
компетенцii у практичнiй дiяльностi в галузi

полiтrrка

Bci учасники ocBiTHboi дiяльностi дотримуються пол
академiчноi доброчесностi, визначеноi вимогами HAKKKiM

а
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Лiнк на дисциплiну

Протягом 2020-202| н.р. використовувався Google Classroom з
вiдповiдним наповнеIlням, у процесi розробки курс,
призначений мя навчання у 202|-2022 н,р.

Михальчук Вадим Володимирови
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