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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні
зв’язки):
Навчальна дисципліна «Аналіз творів мистецтва» – дисципліна, яка
разом з іншими віднесена до числа обов’язкових дисциплін першого
освітнього рівня вищої освіти «бакалавр» (4 курс, 7 семестр) і забезпечує
підготовку мистецтвознавців-експертів. Загальна кількість годин – 150 годин
(кредитів ЄКТС – 5): аудиторні години – 64 (лекційні – 32 год., практичні
заняття – 32 год.), для самостійної роботи студентів визначено 86 год.).
Дисципліна має міждисциплінарний характер, утворюючи сталі зв’язки
з іншими фаховими дисциплінами. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна
базується на знаннях, спільних для курсів гуманітарних дисциплін та
дисциплін з історії й експертизи творів мистецтва, необхідних для якісного
аналізу робіт: «Вступ до мистецтвознавства», «Міфологія в образотворчому
мистецтві», «Історія мистецтва первісного суспільства та Стародавнього
Сходу», «Історія мистецтва Еллади і Риму», «Мистецтво Сходу», «Основи
іконографії», «Історія архітектури», «Історія мистецтва Італійського
Ренесансу», «Історія мистецтва Північного Відродження», «Історія мистецтва
Західної Європи XIX ст.», «Історія мистецтва Західної Європи XVII–
XVIII ст.», «Історія мистецтва Західної Європи та Північної Америки
XX ст.», «Історія українського мистецтва», «Історія декоративного
мистецтва», «Історія костюму», «Експертиза творів образотворчого
мистецтва», «Експертиза творів декоративного мистецтва», «Техніки і
технології художніх матеріалів», «Технологічна експертиза творів
мистецтва».
2. Мета дисципліни – послідовне, систематизоване набуття
теоретичних знань та практичних навичок з аналізу творів мистецтва, що
відіграє важливу роль у становленні творчої особистості здобувачів, набутті
ними професіоналізму.
3. Завдання :
засвоєння необхідної термінології, основних мистецтвознавчих понять
та визначень;
навчити здобувачів розуміти закони створення художнього образу,
роль у цьому процесі художніх засобів (композиції, системи пропорцій,
простору, об’єму, силуету, контуру, кольору) та формальних прийомів;
програма передбачає висвітлення питань специфіки технік виконання
кожного з видів мистецтва, що розглядаються під час вивчення курсу;
засвоєння характеристик технік і матеріалів, сфери їх використання під
час виконання мистецького твору;
сформувати навички розуміння засобів виразності, характерних для тих
чи інших видів мистецтва, осмислення взаємозв’язку використаних технік з
естетичними проблемами доби, мистецькими стилями та художніми
напрямами;
формування навичок роботи з різними джерелами інформації, вміння
верифікувати отриману інформацію;

формування практичних навичок та умінь з аналізу творів мистецтва,
визначення стилістичної приналежності творів.
4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
знання особливостей розвитку світового мистецтва;
знання соціокультурних чинників та особливостей історичної доби, що
впливають на формування стилістики та відмінних рис мистецтва окремих
країн, символіки, іконографії, формальних елементів вирішення творів того
чи іншого стилю;
вміння визначати час створення окремих творів.
У результаті опанування навчальної дисципліни здобувачі повинні
набути такі програмні компетентності:
інтегральна:
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні
проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і
реставрації, а також експертизи творів мистецтва або у процесі навчання, що
передбачає застосування системи інтегрованих знань з теорії, історії
мистецтва та експертизи, спрямованих на розвиток здатності особистості до
креативної самореалізації у сфері мистецтвознавчої експертизи та
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
загальні:
 Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, екологічні,
моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її
місця у загальній системі знань про природу і суспільство,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 Здатність працювати в міжнародному контексті, здатність
застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 Уміння аргументувати власну позицію.
фахові:
 Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності
створення цілісного продукту предметно- просторового та візуального
середовища.
 Здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та
концепціями мистецтвознавчої науки.
 Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у

відповідних матеріалах за спеціалізаціями.
 Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику
сучасного мистецтва.
 Здатність використовувати професійні знання у практичній та
мистецтвознавчій діяльності.
 Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в
команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
Опановуючи навчальну дисципліну, здобувач повинен дотримуватися
академічної доброчесності, визначеної вимогами НАКККіМ.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Код

1.

2.

3.

4.

Результат навчання

Форми
(та/або методи і
технології)
викладання і
навчання

В
ідсоток
Методи
у
оцінювання та
підсум
пороговий критерій ковій
оцінювання (за
оцінці
необхідності)
з
дисцип
ліни

Знати:
основні Лекції, практичні Опитування,
20%
мистецтвознавчі поняття та
заняття
перевірка
визначення,
необхідну
практичних завдань
термінологію;
основні
культурно-мистецькі
тенденції
різних
епох;
художні
особливості
основних стилів і напрямів
мистецтва; відмінності різних
видів візуального мистецтва.
Уміти:
самостійно Лекції, практичні Опитування,
20%
відшуковувати,
заняття
перевірка
опрацьовувати та аналізувати
практичних завдань,
необхідну інформацію, вести
візуальний контроль
дискусії;
застосовувати
теоретичні
знання з історії мистецтва у
практичній роботі з аналізу
художніх творів;
за формальними ознаками
визначати та аргументувати
приналежність
твору
до
певної
історичної
доби,
стилю або напряму.
Здатність до ефективного практичні заняття
спілкування на професійному
рівні.
Самостійно
працювати, практичні заняття

Опитування,
, 30%
перевірка,
практичних завдань
Опитування,
, 30%

застосовувати
отримані
знання на практиці; вміти
використовувати
навички
аналізу творів мистецтва.

перевірка
практичних завдань

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
2
4
4
Програмні результати навчання (назва)
.1
.2
.1
.1
.2
Грунтовні
знання
з
історії
образотворчого ПРН
мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації, 1
мистецтвознавчої експертизи, основ законодавства у
галузікультури і мистецтв.
Глибокі знання визначеної сфери дослідження у
ПРН
поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії.
2
Володіння техніками, прийомами та методиками
ПРН
мистецтвознавчого аналізу та експертизи, атрибуції
3
мистецьких творів і пам’яток культури.
Уміння виокремити основні етапи розвитку світового
ПРН
та національного мистецтва, вміти виділити та
4
обґрунтувати загальні засади та специфіку культурноісторичних процесів.
Здатність до використання різноманітних методів,
ПРН
інформаційних та комунікативних технологій для
5
ефективного спілкування на професійному рівні.
Здатність обирати індивідуальну спеціальну область
ПРН
дослідження, виконувати план дослідження згідно з
6
визначеними часовими рамками та завершувати
кваліфіковану наукову працю.
Володіння методами опрацювання мистецтвознавчої
ПРН
літератури, узагальнення та аналізу мистецького
7
матеріалу
з
дотриманням
норм
академічної
доброчесності, принципами формування наукової теми
та розуміння подальших перспектив розвитку даної
проблематики в різних дослідницьких жанрах.
Володіння понятійно-категоріальним апаратом та
ПРН
використання фахової термінології мистецтвознавства,
8
застосування їх при проведенні наукових студій та
публікації результатів дослідження.
Здатність вивчати та використовувати досвід світових
ПРН
мистецьких практик різного часу.
11
Здатність аналізувати актуальний стан та тенденції
ПРН
розвитку сучасного мистецтва.
12
Глибокі знання про сучасні засади функціонування та
ПРН
організації культури і мистецтва.
13
Здатність створювати власний авторський продукт у
ПРН 1
жанрі мистецької критики на основі художньо5
естетичного аналізу творів мистецтва та явищ і
процесів культури.

7. Схема формування оцінки (згідно з п.7 «Положення про організацію
освітнього процесу в НАКККіМ» (від 31 жовтня 2018 р. наказ №187-0).
Система оцінювання охоплює вхідний, поточний, модульний і
підсумковий контролі. Результати навчання здобувачів вищої освіти в
Академії оцінюють за шкалою Академії, чотирибальною шкалою
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), шкалою ЄКТС («А»,
«В», «С», «D», «E», «FX», «F»).
7.1. Форми оцінювання здобувачів вищої освіти:
семестрове оцінювання:
1. Контрольна робота (тест) – 15 балів/ 5 балів*.
2. Відвідування лекцій – 5 балів/ 5 балів.
3. Оцінювання роботи під час практичних занять – 15 балів/
10 балів.
5. Підготовка презентації – 15 балів/5 балів.
6. Участь у наукових конференціях – 15 балів/10 балів.
7. Самостійна робота – 15 балів/5 балів.
* ЗР – змістовий розділ.
** максимальний бал/ порогів бал для отримання позитивної оцінки з
відповідної форми контролю.
-

підсумкове оцінювання:екзамен.

7.2. Організація оцінювання
Контроль за якістю навчання здобувача вищої освіти здійснюється за
100-бальною 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 (екзамен).
Зразки тестових завдань для контрольної роботи, перелік самостійних
завдань, питання та завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у
Навчально-методичному комплексі з даної дисципліни.
Зміст курсу складає єдиний змістовний розділ. Змістовий розділ
включає лекції, семінарські заняття, самостійну роботу здобувачів вищої
освіти, які завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного
матеріалу відповідної частини курсу.

Змістовий розділ

Підсумкова
робота /
екзамен

80 залікових балів (максимум)
Самостійна робота Контрольна робота
20
25
(максимум)
(максимум)

Колоквіум
15
(максимум)

Самостійна робота
20
20
(максимум)
(максимум)

Умовою допуску до підсумкової роботи (іспиту) 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:
Семестрова
кількість
балів
Мінімум
48
Максиму
80
м

Підсумкова
робота / екзамен

Підсумков
а оцінка

12
20

60
10
0

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин
відпрацювання та перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності
до «Положення про організацію освітнього процесу в НАКККіМ» (від 31
жовтня 2018 р. наказ №187-0).
Оцінка іспиту здійснюється за результатами роботи впродовж усього
семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (60) має
право отримати підсумкову оцінку за екзамен за результатами контролю.
Здобувачі вищої освіти, які набрали протягом семестру менше 60 балів,
обов’язково складають іспит.
Присутність всіх здобувачів вищої освіти на екзамені є обов’язковою.
7.3. Шкала відповідності оцінок
Оцінка за шкалою
НАКККіМ (бали)

Оцінка за
чотирибальною шкалою

Оцінка за шкалою ЄКТС

90-100

Відмінно

А

82-89

Добре

В
С

74-81
64-73

Задовільно

Е

60-63
35-59

Д

Незадовільно

FX

1-34

F

8. Структура навчальної дисципліни.
Тематичний план передбачає 32 заняття.
№
пор.

Назва теми

1

2

Обсяг навчальних занять
(год.)
Усього

Лекції

Практ.

СРС

3

4

5

6

7 семестр
Змістовий розділ 1. ВВЕДЕННЯ ДО МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА.
АНАЛІЗ ТВОРІВ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
1.1 Вступ. Введення до методики аналізу творів
6
2
2
2
мистецтва.
1.2 Сюжет. Іконографія.
7
2
2
3
1.3 Композиція у мистецтві.
7
2
2
3
1.4 Взаємозв’язок техніки виконання та
7
2
2
3
художньої виразності.
1.5 Основи аналізу твору графічного мистецтва.
9
2
2
5
1.6 Рисунок, його різновиди, розмаїття технік
9
2
2
5
виконання.
1.7 Друкована графіка, її різновиди, особливості
9
2
2
5
застосування. Аналіз твору книжкової
графіки.
1.8 Технологічні особливості живопису, його
2
2
5
складові.
1.9 Основи аналізу твору живопису. Особливості
9
2
2
5
живопису різних історичних періодів.
1.10 Монументальний живопис та його різновиди.
9
2
2
5
1.11 Станковий живопис та іконопис.
2
2
5
Змістовий розділ 2. АНАЛІЗ ТВОРІВ СКУЛЬПТУРИ, АРХІТЕКТУРИ ТА УЖИТКОВОГО
МИСТЕЦТВА
2.1 Стилі і напрями у мистецтві.
9
2
2
5
2.2 Основи аналізу твору скульптури.
9
2
2
5
Відмінність пластики від інших видів
візуальних мистецтв. Особливості втілення
пластичних ідей у різних матеріалах,
взаємозв’язок технологічних прийомів та
виражальних засобів.

2.3

2.4

2.5

Основи аналізу архітектурної споруди.
Поняття архітектури, етапи її розвитку.
Взаємозв’язок "епоха – стиль". Поєднання
функціональності та естетичного вирішення,
абстрактно-символічний характер роботи та
раціональність.
Основи аналізу твору декоративноужиткового мистецтва.
Різновиди творів декоративно-ужиткового
мистецтва. Взаємообумовленість
технологічних прийомів, функціонального
призначення та декоративної виразності
побутових предметів.
Основи аналізу твору фотомистецтва.
Всього за навчальною дисципліною

9

2

2

5

9

2

2

5

9
135

2
32

2
32

5
71

Загальний обсяг 135 год., в тому числі (вибрати необхідне):
Лекції – 32 год.
Практичні – 32 год.
Самостійна робота – 71 год.
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