1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні
зв’язки):
Навчальна дисципліна «Постмодерний дискурс у мистецтвознавстві», що
викладається на ІІ курсі аспірантури є теоретичною основою сукупності знань та
вмінь, що формують мистецтвознавчий профіль науковця-фахівця в галузі
образотворчого мистецтва й визначають необхідні навики для здійснення
наукового аналізу сучасних вітчизняних та зарубіжних художніх творів.
Міждисциплінарні зв’язки: «Антропологія мистецтва», «Соціокультурне
проектування в мистецтві», «Східнохристиянське мистецтво».
2. Мета дисципліни – розкриття основних концептів постмодерного
дискурсу та виявлення їх впливу на формування новітніх художніх практик та
мистецтвознавчих теорій.
3. Завдання:
- формування знань щодо становлення постмодерних філософських
концепцій та їх впливу на сучасні художні практики;
- формування знань щодо провідних естетичних теорій видатних
представників постмодернізму;
- формування знань щодо розуміння нових художніх концепцій
провідних мистецтвознавців;
- формування знань щодо розуміння прояву постмодерних концепцій у
різних художніх практиках (образотворче мистецтво, скульптура,
архітектура);
- формування знань та навиків щодо використання художніх концепцій
постмодернізму під час написання дисертаційного дослідження.
4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної
дисципліни:
- знання щодо особливостей розвитку світової художньої культури
протягом ХХ ст.;
- знання щодо світоглядних та художніх особливостей європейського
авангарду;
- знання щодо особливостей розвитку мистецтвознавства у першій
половині ХХ ст.;
- знання щодо особливостей розвитку української художньої культури
протягом ХХ ст.
Опановуючи навчальну дисципліну аспірант повинен дотримуватися
академічної доброчесності, визначеної в НАКККіМ.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.

Форми (та/або

Методи

Відсоток у

автономність та відповідальність)

Код

Результат навчання

ОК. Знати
понятійно-категоріальний
13 апарат
навчальної
дисципліни;
причини та особливості розвитку
стилістичних
напрямків
в
українському мистецтві ХХ ст.
ОК. Вміти розрізняти стилістичні ознаки
13 напрямків,
поширених
в
українському мистецтві ХХ ст. та
виділяти художню манеру окремого
майстра
ОК. Знати історико-культурні чинники
13 формування мистецьких напрямків в
Україні у ХХст. Розрізняти новітні
методи вираження, побудову нової
образності та формування новітніх
смислів
ОК. Застосовувати отримані знання на
13 практиці; вміти використовувати
навики
аналізу
українського
мистецтва ХХ століття, ефективно
проводити атрибуцію відповідних
творів мистецтва

методи і технології) оцінювання та підсумкові
викладання і
пороговий
й оцінці з
навчання
критерій
дисципліни
оцінювання (за
необхідності)

Лекції

Лекції

Лекції

Лекції

Опитування,
тестування,
перевірка
практичних
завдань
Опитування,
тестування,
перевірка
практичних
завдань
Опитування, ,
перевірка
презентацій,
перевірка,
практичних
завдань
Опитування, ,
перевірка
презентацій,
перевірка,
практичних
завдань

20%

20%

30%

30%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)
Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2
Програмні результати навчання (назва)
Грунтовні знання історії образотворчого мистецтва, декоративного
ПР
мистецтва та реставрації, мистецтвознавчої експертизи, основ
01
законодавства у галузі культури і мистецтв
Глибокі знання визначеної сфери дослідження у поєднанні зі
знаннями загальної наукової дискусії
Володіння техніками, прийомами та методиками мистецтвознавчого
аналізу та експертизи, атрибуції мистецьких творів і пам’яток
культури
Здатність до особистісно-професійного лідерства та успіху.
Спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та
самореалізацію. Здатність до самоосвіти, самоорганізації, рефлексії,
самовдосконалення та продовження професійного розвитку
Здатність вивчати та використовувати історичний досвід світових
мистецьких практик
Здатність аналізувати актуальний стан та тенденції розвитку
сучасного мистецтва

ПР
02
ПР
03
ПР
10
ПР
11
ПР
12

7. Схема формування оцінки (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього
процесу в НАКККІМ» від 31 жовтня 2018 р.).
7.1. Форми оцінювання здобувачів вищої освіти:
- семестрове оцінювання:

1. Контрольна робота з тем ЗР* (тест): – 25 балів/ 15 балів**.
2. Самостійне завдання 1: РН 1.2. – 20 балів/ 12 балів.
3. Самостійне завдання 2: РН 1.3. – 20 балів/ 12 балів.
4. Проведення колоквіуму: РН 1.3. – 15 балів/ 9 балів.
5. Підсумкова контрольна робота (екзамен): – 20 балів / 12 балів.
* ЗР – змістовий розділ.
** максимальний бал/ порогів бал для отримання позитивної оцінки з
відповідної форми контролю.
- підсумкове оцінювання: диференційований залік.
7.2. Організація оцінювання.
Контроль за якістю навчання здобувача вищої освіти здійснюється за 100бальною системою. Загальну кількість балів здобувача вищої освіти формують
семестрові бали, отримані з усіх тем змістових розділів (бали, отримані за контрольну
роботу (у формі тестування), презентації тощо; бали, отримані за виконання
самостійного завдання, участі у колоквіумі, а також бали, які отримані за підсумкову
роботу (залік).
Зразки тестових завдань для контрольної роботи, перелік самостійних завдань,
питання та завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у Навчальнометодичному комплексі з даної дисципліни.
Зміст курсу складає єдиний змістовний розділ. Змістовий розділ включає
лекції, самостійну роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються контролем рівня
засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.
Підсумко
ва робота
/ залік

Змістовий розділ
80 залікових балів
(максимум)
Самостійна
робота
20

(максимум)

Контрольна
робота
25

(максимум)

Колоквіум
15

(максимум)

Самостійна
робота
20
(максимум)

20
(мак
симу
м)

Умовою допуску до підсумкової роботи (диференційованого заліку) є отримання
студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критичнорозрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне складання контрольних
робіт, виконання самостійних робіт та участь у колоквіумі, передбачених робочою
програмою навчальної дисципліни.
При простому розрахунку отримаємо:
Підсумкова
Семестрова
Підсумков
робота / залік
кількість
а оцінка
балів
Мінімум
48
12
60
Максимум
80
20
100
У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин
відпрацювання та перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до
«Положення про організацію освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.

Диференційований залік виставляється за результатами роботи впродовж
усього семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (60) має
право, отримати підсумкову оцінку за диференційований залік за результатами
контролю. Здобувачі вищої освіти, які набрали протягом семестру менше 60 балів,
обов’язково складають залік.
Присутність всіх здобувачів вищої освіти на диференційованому заліку є
обов’язковою.
7.3. Шкала відповідності оцінок
Оцінка за шкалою
Оцінка за
НАКККіМ (бали)
чотирибальною шкалою

Оцінка за шкалою ЄКТС

Відмінно
Добре

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

А
В
С
Д
Е
FX
F

Задовільно
Незадовільно

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план передбачає 14 занять.
Обсяг навчальних занять
№
(год.)
пор.
Назва теми
Прак.
Усього Лекції
СРС
1

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10
1.11

2

3

4

5

3 семестр
Змістовий розділ «Постмодерний дискурс у мистецтвознавстві»
Витоки постмодерних художніх концепцій у
12
4
європейській філософії ХХ ст.

Поняття дискурсу та його використання у
філософських концепціях постмодернізму
Вклад філософів ХХ ст. у формування нових
естетичних положень. Естетичні принципи
представників феноменології
Вплив герменевтики на формування нових
художніх задач. Вклад М.Фуко
Вплив вчення Ж.Дерріди та Ж.-Ф.Ліотара на
сучасне мистецтво
Вплив вчення Ж.Батая та У.Еко на сучасне
мистецтво
Нові мистецтвознавчі пошуки у роботах
Розалінди Краус
Нові мистецтвознавчі пошуки у роботах
Боніто Оліви. Трансавангард та його
забарвлення
Постмодерний пафос сучасного
образотворчого мистецтва
Розвиток скульптури у контексті
постмодерну
Розвиток архітектури у контексті
постмодерну

6

8

6

2

-

4

6

2

-

4

6

2

-

4

6

2

-

4

6

2

-

4

6

2

-

4

7

2

-

5

14

4

-

10

7

2

-

5

7

2

-

5

1.12

Використання постмодерних концепцій у
написанні дисертаційного дослідження в
галузі мистецтвознавства
Всього за навчальною дисципліною

7

2

-

5

90

28

-

62

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій – 28 год.
Самостійна робота - 62 год.
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10. Додаткові інформаційні ресурси (інтернет ресурси):
1. http://www.nbuv.gov.ua/ Сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
2. www.nibu.kiev.ua/ Національна історична бібліотека України
3. http://library.nakkkim.edu.ua/ електронний каталог Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв
4. http://elib.nplu.org/ електронна бібліотека «Культура України»
5. http://kultura.ho.ua/books_ku.htm – Культурологічна бібліотека
6. http://www.etnolog.org.ua/ Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.
М.Т. Рильського НАН України.

