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1. Анотацiя (опис) навчальllоТдисциплiни(у т.ч. мiждисциплiнарнi
звОязки):

Навчальна дисциtrлiна <Contemporary art), що викладаеться на I Kypci
магiстратури, е теоретичною основою сукупностi знань та BMiHb, що формують
мистецтвознавчий профiль фахiвця-експерта в областi образотворчого мистецтва
й визначають необхiднi навики для здiйснення ана-пiзу сучасних TBopiB мистецтва.

Предметом вивчення дисциплiни е особливостi розвитку мистецтва з другоТ
половини ХХ ст. до сьогоднiшнього дня. Визначаються культурно-соцiальнi
умови розвитку сучасного мистецтвц KoTpi спонук€tли до появи HoBi форми
художнього вираження. Розглядаються HoBiTHi течii (пош-арт, концептуалiзм,
гiперреалiзм, акцiонiзм, cTpiT-apT, вiдео-арт тощо) та iх стилiстичнi особливостi,
образна мова, зобраrкальнi засоби, матерiали. З'ясовусться вплив технологiй на
творчi досягнення митцiв лругоi половини ХХ - початку XXI столiть. !исuиплiна
формус необхiдну сукупнiсть знань i BMiHb, KoTpi формують мистецтвознавчий
профiль фахiвця-експер,га в областi образотворчого мистецтва й визначають
необхiднi I{авики для здiйснення аналiзу TBopiB сучасного мистецтва.

В такому KoHTeKcTi навча.пьна дисциплiна <Contemporary ofrD, що
передбачена навчаJIьним lrланом HAKKKiM для студентiв I курсу, в 2 ceMecTpi
(загальна кiлькiсть годин - 180 годин (кредитiв СКТС-6): аудиторнi години -
(лекчiйнi-28 год., ceMiHapcbKi заняття -28 год), для самостiйноi роботи студентiв
визначено |24 год.) i е важливою складовою формування теоретичних знань та
практичних навичок фахiвrriв у сферi сучасного мистецтвознавства.

Мiждисциплiнарнi зв'язки: дисциплiна оlrира€ться на отриманнi знання з
кЕкспертноТ дiяльностi в галузi культури i мистецтвa>), <Стилi у cBiToBoMy
мистецтвi>, <Оцiночна дiяльнiсть та методи оцiнки культурних цiнностей>,
<Формування музейних мистецьких колекцiй>; взасмодiе з <Стилi у cBiToBoMy
мистецтвi>>, <Оцiночна дiяльнiсть та методи оцiнки культурних цiнностей>,
<Колекцiонуван ня>, <AyKl tioHHa дiяльнiс,гь>.

2. Мета дисциплiни - набуття систематизованих теоретичних знань
tЦОДО хУлОжнiх концепцiй, образноТ мови, стилiстики, TexHiK виконання
творчих практик, притаманних сучасному мистецтву <Contemporary аrt>, KoTpi
забезпечать здобувачiв навиками, методами аналiзу та атрибуцiТ мистецьких
TBopiB лругоi половини ХХ - початку XXI столiть.

3. Завдання :

- формування знання щодо культурно-соцiальних передумов розвит!:у
сучасного мистецтва (contemporary art> ;

- фор*ування знань щодо HoBiTHix форпл вираження в KoHTeKcTi
<contemporary аrD;

- формування знаFIь щодо стилiстичних особливостей HoBiTHix художнiх
течili в KoHTeKcтi ксопtеmроrаrу art>;

- формування навичок роботи з рiзними джерелами iнфоршrацiТ, вмiння
верифiкувати отриN,Iану iнформацirо ;



- ЗасВоення необхiдноТтермiнологiТ, основних мистецтвознавчих lrонять та
визначень;

- оволодiння методами аналiзу та атрибуцiТ худоiкнiх робiт, що вiдносяться
до напряму <contemporary аrt>.

4. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальноТдисциплiни:

- знання: особливостеЙ культурно-соцiальноi ситуацiТ, в KoHTeKcTi якоТ

розвив€tлося мистецтво лругоi половини ХХ - початку XXI столiть, базових
понятiЙних визначень, KoTpi характеризують художню концепцiю сучасного
мистецтва;

- вмiння проводити попереднiй ана-пiз мистецьких форr, сформованих в
KoHTeKcTi <contemporary art> ;

- вмiння розрiзняти HoBiTHi течii, що [tале}кать напряму <contemporary art> та
вк€Lзувати приблизну хронологiю виникнення;

- володiння навичками мистецтвознавчого аналiзу та атрибуuiТ TBopiB
Kcontemporary afi>.

У результатi опанування навчаJIьноТ дисциплiни студенти повиншi набути
TaKi програмнi компетентностi:

iнmеzрqJlьна: здатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та
проблеми у галузi образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва i
реставрацiТ, а TaKorK експертизи TBopiB мистецтва пiд час практичноiдiяльностi або
У пРОцесi навчання, що передбачас застосування системи iнтегрованих знань з
Teopii, icTopiT мистецтва та експертизи, спрямованих на розвиток здатностi
особистостi до креативноТ самореалiзацiТ iз використанням iнновацiй у сферi
МИСТецТВознавчоТ експертизи та характеризусться комплекснiстю та
невизначенiстю умов i вимог.

заzальнi:

-здатнiсть генерувати HoBi iдеТ (креативнiсть);

-вмiння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми;

-зДатнiсть спiлкувuтися з представниками iнших професiйних груп рiзного
рiвня (з експертами з iнших галузей знань/видiв економiчноi дiяльностi);

- здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi;

- здатнiсть розробляти та керувати проектами;

- здатнiсть дiяти соцiально вiдповiдально та свiдомо.

rЬаховi:

- ЗДатнiсть трактувати формотворчi мистецькi засоби як вiдображення
iсторичних, соцiокультурних, економiчних i технологiчних етапiв розвитку
суспiльства;



- ЗДаТНiСТЬ Проводити дiагностику стану збереженостi мистецьких обОсктiв,
формулювати кiнцеву мету реставрацiйноl,о втручання у вiдповiдностi до вимог
сучасноТ науковоi реставраuii;

- ЗДатнiсть забезпечити захист iнтелектуальноТ власностi на твори
образотв орчого т al аб о декор ативного мистецтв а;

- здатнiсть
дослiдження тих чи

формувати мистецькi концепцiТ на пiдставi проведення
iнших аспектiв художньоi творчостi.

дотримуватисяОпановуючи навч€Lльну дисциплiну студент повинен
академiчноi доброчесностi, визначенот вимогами HAkkkiM.
5. Рез льтати навчання за дисциплlною:

Результа,г HaBtIa 1lIt я
(l, знати; 2. BMiTlr; 3. комунiкацiя; 4.
автономн icTb та вiлповiлал bllicTb)

Форми (таlабо
методи i технологii)

викладаtrllя i
нав(lа}lllя

Методи
оцiнюваrrня та

пороговий
критерiiл

оlliltlовання (за
необхiдностi)

вiдсоток у
lliдcyMKoBi
й оцiнцi з

llисlIиllлiниКод Результа,г l|aBIla ll lrя

l Знати: понятiйно-категорiальний
апарат навчальноi дисциплiни;
причини та особливостi розвитку
стилiстичних напрямкiв в сучасному
мистецтвi та iх хронологiю; iсторико-
культурнi чинники формування
мистецьких напрямкiв

Лекцii, ceMiHapcbKi
заняття

Опитування,
тестування,
перевiрка
завдань

z0%

2. Вмiти: вирiзняти стилiстичнi ознаки
напрямкiв, поширених в мистецтвi
ХХ- поч. XXI ст. та HoBiTHi форми
художнього вираження сучасних
майстрiв; розрiзняти HoBiTHi методи
вираження" побу;rову tloBoT
образностi та формування HoBiTHix
смислiв в сучасному мистецтвi

ЛекцiТ, ceMiHapcbKi
заняття

Опитування,
тестування,
перевiрка
завдань

20%

J. Зdаmнiсmь аналiзуватLi i пояснювати
сторичн1, культурологlчнl
сочiокультурнi, художньо-естетичнi
аспекти розвитку свiтового та
украiнського образотворчого i
декоративного мистецтва.
I н mер пр е mу в аm u mа з асmо с о ву в аmu
семантичнl, lконологlчнl
конографiчнi, формально-образнi
формально-стилiстичнi
образотворення.

чинники
1'рактувати

формотворчi мистеllькi засоби як
вiдображення iсторичних
соцiокульт,урних, економiчних i
технологiчних етапiв розвитку
суспiльства,

Лекцii, ceMiHapcbKi
заняття

Опитування,
перевiрка
презентацiй,
перевiрка
завдань

з0%



Застосовувати отриманi знання на
практиui; вмiти використовувати
навики аналiзу сучасного мистецтва,
ефективно проводити атрибушiю
вiдповiдних TBopiB мистецтва.
Волоdimu методикою проведення
наукових дослiдхtень.
Зdiйснюваmu пошук iнформацii
стосовно об' скту дослiдження.
Засmосовуваmu у мистецькiй та
дослiдницькiй дiяльностi знання
естетичних проблем образотворчого
мистецтва, декоративного мистецтва,

реставрацii, ocHoBHi принципи
розвитку сучасного вiзуального
мистецтва.
Волоdiпtu знаннями до визначення
ефективностi та апробаuiТ сучасних
теоретичних пiдходiв та концепцiй
iнтерпретацii феноменiв культури i

мистецтва та мистецьких процесiв.

CeMiHapcbKi заняття Опитування,
перевiрка
презентацiй,
перевiрка
завдань.

з0%

б. СпiввiднопIення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами
навчаIIня (необов'язково dля вuбiрковuх duсцuплiн якi не вхоdяmь do блокiв спецiапiзацii)

Програмнi результати на
IIавчання дисциплiни (

Вмiти аналiзувати i поясtlювати iсторичнi
культурологiчнi, сочiокультурнi, художньо-естетичнi
аспекти розвитку свiтового та украiнського
образотворчого i декоративного мистецтва.

lнтерпретувати та застосовувати семан,гичнi,
iконологiчнi, iконографiчнi. формально-образнi i

ально-стилiстичнi чинники образотворення.
Вмiти трактувати формотворчi мистецькi засоби як
вiдображення iсторичних, соцiокультурних,
економiчних i технологiчних етапiв

спiльства.
Володiти фаховою термiнологiсю, науково-аналiтичним

, проводити аналiз та систематизацiю
чного мате

Вололiти методикою прове/]ення наукових дослiджень.

lиснюватиэнювати пошук iнформацiТ стосовно об'екту
iдження.

Застосовувати у мистецькiй та дослiдницькiй дiяльнос,гi
знання естетичних проблем образотворчого мистецтва.

ивного мистецтва, реставрашii, ocHoBHi
принLlипи розвитку сучасного вiзуального мистецтва.инLlипи розвитку с
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7. Схема формування оцittки (згiдно п.7 <<Положення про органiзацirо
освiтнього процесу в HAKKKiM>) (вiд 31 жовтня 2018 р. наказ }tblS7-0).

Система оцiнювання охоплюе вхiдний, поточний, модульний i
пiдсумковиЙ контролi. Результати навчання здобувачiв вищоТ освiти в АкадемiТ
оцiнюють за шк€tпою Академii, чотирибальною шк€Lлою (<вiдмiнно>, <<добре>,

<задовiльно)), ((незадовiльно>>), шкалою еКТС ((А), кВ>, кС>, <<D)), кЕ>, <FХ>,
(F)).

7.1. Форми оцiнювання здобувачiв вищоi освiти:

- семестрове оцiнювання:
l. Конmрольна робоmа ЗР* (mесm) - l0 балiв/ 5 балiв*
2. Вidвidування лекцiй - 5 бапiв/ 3 балu
3. Оцiнювання робоmu пid час селliнарськuх заняmь - ] 0 балiв/ 5 балiв
4, Пidеоmовка презенmацii'- l0 балiв/ 5 балiв
5. Учасmьу колоквiул,ti - 15 балiв/7 балiв
6. Сац,осmiйна робоmа - ] 0 балiв/5 бапiв

* ЗР - змiстовий роздiл.
** максимальний балl порогiв ба-rr для отримання позитивноi оцiнки з

вiдповiдноi форми контролю.
- пiдсумкове оцiнlовання: екзамен.

7.2. Органiзацiя оцiнlовання.
КОнтроль за якiстю навчання здобувача вищоТ освiти здiйснюсться за

l00-бальною системою. Загальну кiлькiсть балiв здобувача вищот освiти
фОрмУють ceMecTpoBi бали, отриманi з ycix тем змiстових роздiлiв (бали,
ОТРИМаНi За контрольну роботу (у формi тестування), презентацiТ тощо; бали,
ОТРиманi За виконання самостiЙного заtsлання, участi у колоквiумi, а також
бали, якi отриманi за пiдсумкову роботу (екзамен).

Зразки тестових завдань для контрольноТ роботи, перелiк самостiйних
ЗаВДаНЬ, пиТання та завдання пiдсумковоТ контрольноТ роботи е складовою у
Навчально-методичному комlrлексi з даноТ дисциплiни.

Змiст курсу склада€ единий змiстовний роздiл. Змiстовий роздiл
ВКЛЮЧае ЛеКцii, самостiЙну робоry здобувачiв вищоi освiти, якi завершуються
КОНТРОЛеМ Рiвня Засвоення якостi програмного матерiалу вiдповiдноТ частини
курсу.



Змiстовий rrоздiл lllдсу-мко
ва рооота
/ екзамен

бli залiкових балiв

(максимум)

40

максимум)

Контрол
ьна

робота

10

максимум)

Вlдвlдув
ання

лекцiй

5

максимум)

оцiнювання
роботи пiд час
семiнарських

заIUIть

10

максимум)

Пiдгоювка
презеrrтацiТ

10

(максимум)

колоквiчм

15

(максимум)

самостiйна
робота

10

(максимум)

Умовою допуску до гIiдgуцаковоТ роботи (екзамен) е отримання студентом
пiд час семестрового оцiнювання не менше нiж З0 ба.гriв (крumuчно-

розрахунковuЙ MiHitиyM). Пр" цьqму обов'язковим с успiшне складання
контрольних робiт та виконання самостiЙIlих робiт, передбачених робочою
програмою навчальноi дисциплiни.

u просmоIпу розржунк ,мо:

Семестрова
кiлькiсть
балiв

Пiдсумкова
робота / екзамен

пiдсумков
а оцiнка

MiHiMv.ll 30 30 б0
Максипrу

м
б0 40 10

0

у випадку вiдсутностi здобувача вищот освiти з пова}кних причин
вiдпрацювання та перездачi контрольних робiт здiйснюються у вiдповiдностi
до (Положення про органiзацiю освiтнього процесу в HAKKKiM)) (вiд 31
жовтня 20l В р.

Екзамен виставляеться за результатами роботи впродовж усього
семестру. Здобувач вищоТ освiти, якиЙ набрав необхiдну суму балiв (60) мае
право, отримати пiдсумкову оцiнку за екзамен за результатами контролю.
Здобувачi вищоТ освiти, якi набралIr протягом семестру менше 60 балiв,
обов' язково складають екзамен.

Присутнiсть Bcix здобувачiв вищоi освiти на екзаменi с обов'язковою.

7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок
Оцiнка за шкаJIою
LIAKKKiM (бали)

оцiнка за
чотирибальною шкалою

оцiнка за шкалою Сктс

90- 1 00 Вiдмiнно А
82-89 !обре в
74-81 с
64-7з Задовiльно д
б0-63 Е
3 5-59 Незадовiльно F,X
1-з4 F



8. Струкryра навчальноi дисциплillи.'Гематичний плаtl передбачас28
заIIять

ль
пор. назва теми

обсяг навчrLльних занять
(гол.)

Усьог
о

ЛекцiТ Сем. срс

1 2 J 4 5 6
II семестр

Змiстовий piBeHb 1. <Хуложнi принципи модернiзму та постмодернiзму, Тх

вира}кення y Ntистецьких формах>
1.1 CyTHicTb поняття (сучасна культура).

Змiна естетичних, свiтоглядних
концеltцiй у мистеItr,вi Хх столiття.

12 2 2 8

1.2 CyT,HicH i траrrсформацiТ у мистеltтвi
модерну. Причини виникнення
мистецьких груп у ХХ столiттi.
Запровадження нових форм вираження.

13 2 2 9

t.3 Новаторства кубiзму та футуризму у
худохtньому вираженнi

|2 2 2 8

1.4 Щосягнення абстракцiонiзму та
контркультура дада.

1з 2 2 9

1.5 Виникнення сюрреалiзму та його вплив
на розвиток сучасного мистецтва

13 2 2 9

1.6 liяльнiсть Баухауз та його вплив на
мистецтво

1з 2 2 9

1.7 Мистецькi течiТ др. пол. ХХ ст.
Мистецтво поп-арту

13 2 2 9

1.8 Постмодернiзм в мистецтвi та
переосмислення завдань останнього.
IVIистецтво оп-арту(гiперреалiзм)

lз 2 2 9

1.9 Концептуа.пьне мистецтво 1з 2 2 9
1.10 Мистецтво мiнiмалiзму. Фiгуративне та

неофiгуративне мистецтво ХХ столiтгя
2 2 9

1.1 1 Образотворчо-тiлеснi форми акцiонiзму 13 2 2 9
1,.|2 Образотворчо-тiлесна природа бодi-арту 1з 2 2 9
1.13 Сучасний cTpiT-apT (вуличне мистецтво)

та вуличнi iнсталяцiТ
1з 2 2 9

|.l4 сценiчно-екраннi форми сучаснот
культури. Розвит,ок телебачення,
комп'ютерна анiмацiя, розповсюдження
IHTepHeTy

1з 2 2 9

Всього за навчальною дисцип.lliною 180 28 28 l24

Загальний обсяг I80 zod,, в тому числi:
Лекцiй - 28 zоd.
CeMiHapcbKi -28 zоd.
Самостiйна робота - 124 zod.



ПЛАНИ СЕМIНАРСЪКИХ ЗАНЯТЬ

CeMiHapcbKe заняття 1. (2 год.) Сучаспе мистецтво в KoHTeKcTi змiни
естетичноТ парадигми. Оцiнюеться повнота висвiтлення проблеми - tIоява нових
задач сучасного мистецтва на початку ХХ ст. Робота викону€ться у формi доповiдi,
можлива презентацiя. Робота мо}ке бути виконана як у формi друкованого
альбому, так i в електронному BapiaHTi.

Лiтература: |, З,5, l 5, 16, 2З, 28, 29, З|, З2.

CeMiHapcbкe заняття 2. (2 год.) Причини виtIикнення мистецьких груп у ХХ
столiттi. Запроваджешня нових форм вираження. Оцiнюеться повнота
висвiт.ttення проблеми нова iнтерпреташiя художнього образу у творчостi
художникiв KiH. XIX поч. ХХ .ст. Робота виконуеться у формi доцовiдi,
обов'язкова презентацiя. Робота може бути виконана як у формi друкованого
альбому, так i в електронному BapiaHTi.

Лiтература: 1, 3,5, 15, 16, 2З,28,29,З|,З2.
CeMiHapcbKe заняття 3. (2 год.) OcHoBHi представники кубiзму та Тх

досягнення. Розвиток футуризму в Iталii'. Оцiнюеться повнота висвiтлення
проблеми - нове художне бачення дiйсност:i у творчостi кубiстiв; творчi пошуки
художникiв-футуристiв. Робота виконуеться у формi доповiдi, обов'язкова
презентацiя. Робота може бути виконана як у формi друкованого zurьбому, так i в
електронному вар iaHTi.

Лiтература: 1, 3, 5,7,15, l9, 20,2З,27,28,З|,З2.

CeMiHapcbкe зацяття 4. (2 год.) OcHoBHi хуложнi принципи абстракrцiонiзму.

ЩадаiЪм та його вплив tla розвиток сучасного мистецтва. Антимисr,ецтво.
Оцiнюеться повнота висвiтлення проблеми причини виникнення
абстракцiонiзму; дада та створення (контркультури); причини виникнення
(антимистецтва). Робота виконуеться у формi доповiдi, обов'язкова презентацiя.
Робота може бути виконана як у формi друкованого альбому, так i в електронному
BapiaHTi.

Лiтература: 1, 3, 5,7, 15, l9, 20,2З,27,28, Зl, З2.

CeMiHapcbкe заняття 5. (2 год.) Щосягнення художникiв-сюрреалiстiв та вплив
Тх творчостi на сучасне мистецтво. Оцiнюеться повнота висвiтлення проблеми -
причини гIояви сюрреалiзму в мистецтвi; iдеТ манiфесту; творчiсть основних
представникiв сюрреалiзму (X.Mipo, М.Ернст, Р.Магритт) та етапи його розвитку.



Робота виконустьея у формi доповiдi, обов'язкова презентацiя. Робота може бути

виконана як у формi друкованого альбому, так i в електронному BapiaHTi.

Лiтература t, 2, З, 5, 7, 9, |2, 13, 15, 20, 2З, 28, З|, З2.

CeMiHapcbKe заняття 6. (2 год.) Особливостi дiяльностi БаУхаУС Та

запровадження функчiоналiзму. Оцiнюеться повнота висвiтленнЯ пРОбЛеМИ -
новий творчий метод Баухаус; дизайн та поява новоТ архiтекryри. РОбОТа

виконуеться у формi доповiдi, обов'язкова презентацiя. Робота може бути

виконана як у формi друкованого альбому, так i в електронному BapiaHTi.

Лiтература З, 5, J, 14, l 5, ?0, 2З, 29, 3|, З2.

CeMiHapcl'кe заняття 7. (2 год.) 'Мiсце поп-арту у мистецтвi модернiзму.

Оцiнюеться повнота висвiтлення проблеми - ocHoBHi полоrкення мистецтву поп-

арту; англiйськi та американськi худопшики поп-артисти та ik HoBi прийоми

вираження. Робота виконусться у формi доповiдi, обов'язкова презентацiя. Робота

може бути виконана як у формi друкованого альбому, так i в електроннОМУ

BapiaHTi.

Лiтература 7, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 2З, 28, З|, 32.

CeMiHapcbкe заняття 8. 12 гол.) С)собливостi творчого методу гiперреалiСТiВ.

Оцiнюеться повнота висвiтлення проблеми - причини виникнення мистецЬкоГо

напрямку; майстри гiпперреалiзму; вгlлив технiки на мистецтво гiперРеаЛiЗМУ.

Робота викону€ться у формi доповiдi, обов'язкова презентацiя. Робота МОЖе бУти

виконана як у формi друкованого альбому, так i в електронному BapiaHTi.

Лiтература З, 5, 8, 10, 16, 18, 2З, 25, 29, З1, З2.

CeMiHapcI'кe заняття 9. 12 гол.) Мiсце концептуалiзму у художньоМУ ЖитТi

лругоi пол. ХХ ст. Оцiнюеться повнота висвiтлення проблеми - ocHoBHi твОРЧi

орiентири майстрiв концептуалiстiв; використання перфоменсу майстрами-

концептуалiстами. Робота виконуеться у формi доповiдi, обов'язкова lrреЗеНтацiя.

Робота може бути виконана як у формiдрукованого zulьбому, так i в електронноМУ

BapiaHTi.

Лiтература 2, 3,5, 8, 9, 10, 15, |6, |7, 18, 20, 2З,25, Зl,З2.

CeMiHapcbKe заняття 10. (2 год.) Творчi методи майстрiв-мiнiмалiстiв.
OcHoBHi художнi течii пiзнiх 80-х ХХ столiття. Оцiнюсться повнота висвiтлення



використовуються сучасними митцями. Робота виконуеться у формi доповiдi,
обов'язкова презен,гацiя. Робота моя(е бути виконана як у формi друкованого

проблеми - ocHoBHi творчi орiентири майстрiв-мiнiмалiстiв; причини появи нових
художнiх течiЙ у 80-х роках ХХ ст. Робота виконусться у формi доповiдi,
обовОязкова презентацiя. Робота може бути виконана як у формi друкованого
альбому, так i в електронному BapiaHTi.

Лiтература; З,5,8, 10, 15, 16, 17, 18, 20,2З,25,30,З|,З2.

CeMiHapcbкe заняття 11. (2 год.) Образотворчо-тiлеснi форми акцiонiзму:
хеппенiнг, перформанс, екшеtt, флешмоб. Оцiнюсться повнота висвiтлення
проблеми визначення поняття <акцiонiзм>; форми акцiонiзму, KoTpi

альбому, так i в електронному BapiaHTi.

Лiтераryра:.2,5,8, 9, , 10, 15, 16, 18, 21,22,25,29,З|,З2.

CeMiнapcbкe заняття1.2. (2 год.) Мiсце бодi-арту в сучаснiй художнiй кульryрi.
Оцiнюсться гIовнота висвiтлення проблеми - характеристика напряму бодi-арт як
представлення iдей постмодернiзму; форми болi-арту. Робота виконуеться у формi
доповiдi, обов'язкова презентацiя. Робота може бути виконана як у формi
друкованого альбому, так i в електронному BapiaHTi.

Лiтература:3,5,8, l0, 15, 16, l7, 18,25,29,Зl,З2.

CeMiHapcbкe заняття 13. (2 год.) Розвиток сучасного вуличного мистецтва та
Його вплив на формування культурного середовища MicT. Вуличнi iнсталяцii'.
Оцiнюеться повнота висвiтлення проблеми визначення поняття (вуличне
МИСТецтВо>; форми cTpiT-apTy та Тх характеристика. Робота виконуеться у формi
Доповiдi, обов'язкова презентацiя. Робота може бути виконана як у формi
друкованого альбому, так i в електронному BapiaHTi.

Лiтераryра: З, 4,5, 8, 10, 15, 17, l8, 25,29,3|,З2.

CeMiHapcbKe заняття 14. (2 год.) Щосягнення вiдео-арry та екранного
мистецтва.оцiнюеться повнота висвiтлення проблеми - особливостi хуложнього
ВИРаЖеННя у мистецтвi вiдео-арту; вплив ,гехнiки на цей мистецький напрям.
РОбОта Виконусться у формi доцовiдi, обов'язкова презентацiя. Робота може бути
виконана як у формi друкованого альбому, так i в електронному BapiaHTi.
Лiтература 3, 5, 8, 10, |5, 17, 18, 21, 25, 26, 29, З0, З|, 32.



Питання до екзамену

1.Щати визначення поняття (трансавангард)): хто BBiB це поняття та чому, якi
мистецькi процеси воно характеризус.
2.!ати визначення поняття (модернiзм>. Причини виникнення, концептушrьнi
заQади, ocHoBHi течii.
3.Пояснити причини виникнення стилю (модерн)) в €вропейському мистецтвi
кiнця XIX ст. Вказати концептуальнi риаи цього стилю.
4.Вкажiть особливостi взасмозв'язку модерну i символiзму в европейському
мистецтвi кiнця XIX - початку ХХ ст.
5.Вкажiть значення орнаменry та декоративностi в мистецтвi модерну.
6. Розкрийте причини виникнення фовiзму в захiдноевропейському мистецтвi
початку ХХ ст. Щайте характеристику цього напрямку.
7.Вкажiть особливостi творчостi A.MlaTicca як найвiдомiшого представника
фонiзму.
8. Розкрийте причини виникнення експресiонiзму в захiдноевропейському
мистецтвi шочатку ХХ ст. ffайте характеристику цього напрямку.
9. Визначте, чому експресiонiзм це мистецький напрям, представники якого
демонструють в роботах драму особистостi.
10.Визначте як протест IIроти дiйсностi проявився у творчостi видатних
експресiонiстiв (Е.Мунк, KipxHep, Кокошка).
1 1.Визначте вплив творчих пошукiв П.Пiкассо на появу новоТ течiТ модернiзму -
кубiзму. Вкажiть концептуальнi риси кубiзму.
12. Розкрийте причини виникнення кубiзму в захiдно€вропейському мистецтвi
початку ХХ ст. Щайте характеристику цього напрямку. Вкажiть вiдомих
представникiв.
1З.Вкая<iть значення творчостi }t.Брака, представника кубiзму. Запровадження
колажу в образотворче мистецтво,
l4.Визначте вtIлив творчих пошукiв кубiзму на европейське мистецтво ХХ ст.
Зясуйте вплив кубiзму на розвиток украiЪського ава[Iгарду.
15. Розкрийте причини виникнення футуризму в захiдноевропейському мистецтвi
початку ХХ ст. Щайте характеристику цього напрямку. Вкажiть вiдомих
представникiв.
16.Визначте HoBaTopcbKi прийоми, якi використовувЕlJIи iта-гriйськi художники-
футуристи.
17.Визначити вплив фотографiТ на HoBi мистецькi прийоми художникiв-
футуристiв (Боччонi).
18. Розкрийте причини виникнення абстракцiонiзму в захiдноевропейському
мистецтвi початку ХХ ст. !айте характерисl,ику цього напрямку. Вкажiть вiдомих
представникiв.
l9.Визначити особливостi супрематизму К.Малевича в KoHTeKcTi мистецтва
абстракцiонiзму.
20.Зясуйте особливостi творчоТ манери В.Кандинського як яскравого
представника европейського абстракцiонiзму початку ХХ ст.
21.Визначити особливостi творчостi П.Мондрiана, вiдомого представника
свропейського абстракцiонiзму початку ХХ ст.



22.Визначте особливостi ((ташизму) як особливого прояву абстрактного
мистецтва в 40-х - 50-х роках ХХ ст. Назвати вiдомих представникiв.
2З.Охарактеризуйте особливостi творчоI манери Щж. Поллока як представника
американськоТ школи абстракцiонiзму.
24.Охарактризувати розвиток абстрактного }кивопису в 50-х - 60-х роках ХХ ст.
(Б.Ньюмен, М.Ротко, К.Ноланд та iH.).
25. Розкрийте причини виникнення дадаiзму в захiдноевропейському мистецтвi
IIОЧаТкУ ХХ ст. ЩаЙте характеристику цього напрямку. Вкажiть вiдомих
представникiв.
26. Вкажiть HoBaTopcbKi прийоми та епатажнi заходи, якi використовували
художники-дадаiсти.
27.Визначте, чому в межах дада виникае поняття ((антимистецтво)), i якi HoBi
мистецькi задачi ставили перед собою представники цього напрямку.
28. Охарактеризуйте творчiсть М.Щюшана як видатного представника дадаiЭму та
ВиЗнаЧте Його вплив на подальшиЙ розвиток сучасного американського та
свропейського мистецтва.
29.BKaxciTb творчi нововведення представникiв дада - М.Дюшана, Ф.ПiкабiТ,
М.Рея та ik значення для сучасного мистецтва.
ЗO.Визначте значеннrI нового прийому - <ready-made> для розвитку сучасного
мистецтва, запровадженого М.!юшаном.
З 1.Визначте значення запровадження колективних акцiй представниками дада для
розвитку сучасного мистецтва.
32.Охарактеризуйте досягнення метафiзичного живопису ле KipiKo та визначте
його вплив на художне життя Свропи.
3З. Розкрийте причини виникнення сюрреалiзму в захiдноевропейському
Мистецтвi початку ХХ ст. .ЩаЙте характеристику цього напрямку. BKax<iTb вiдомих
представникiв.
З4. Вкажiть HoBaTopcbKi прийоми, якi використовув€rли худоя(ники-сюрреалiсти та
визначте ix вплив на розвиток сучасного мистецтва.
З5.Охарактеризуйте творчiсть С.Ща-гri як визначного представника сюрреалiзму.
36. Охарактеризуйте творчiсть X.Mipo як визначного представника сюрреалiзму.
З7.Визначте HoBi прийоми в мистецтвi скульптури А.Щжакометтi.
38. Охарактеризуйте творчiсть М.Ернста як визначного представника
сюрреалiзму.
39.Визначте як у своТй творчостi худоrкники-сюрреалiтси втiлювали принцип
(реальностi асоцiативних фор*u.
40.Визначте вплив iдей Баухауз (сднiсть мистецтва i технологiй) на розвиток
свропейського мистецтва ХХ ст.
41. Розкрийте причини виникнення rIolI-apTy в захiдноеврогtейському та
аМерИканському мистецтвi середини ХХ ст. Щайте характеристику l(ього
напрямку. Вкажiть вiдомих представникiв.
42.Охарактеризуйте HoBi прийоми в мистецтвi, якi використовувttпи представники
IIоп-арту.
43.Визначте особливостi розвитку американського поп-арту, вкажiть його
xapaкTepнi риси та найвiдомiших представникiв (п'ятiрка з Нью-Йорку ).



44. Визначте особливостi розвитку англiйського поц-арry, BKax<iTb його xapaKTepHi
риси та найвiдомiших представникiв.
45.Охарактеризуйте творчi досягнення Р.Раушенберга як вiдомого представника
американського поII-арту.
46.Визначте з якими напрямками модернiзму пов'язува-ши свое походження
представники поп-арту та що було засвосно вiд них.
47.Розкрийте взасмозв'язок поц-арту з розвитком масового мистецтва.
48. Охарактеризуйте творчi досягнення Е.Уорхола як вiдомого представника
американського поп-арту та визначте вплив його досягнень на сучасне
мистеtlтво.
49.Визначте особливостi такого акцiйного явища як хеппенiнг, що розвиI{увся в
межах поп-арту, та вкажiть мету художникiв, aBTopiB цього дiйства.
50.Охарактеризуйте особливостi та причини виникнення мистецького напряму
<флюксус>, вкажiть мету проведення мистецьких акцiй lrредставникiв цього
руху.
51 . Розкрийте причини виникнення оп-арту (гiперреа.пiзму) в
захiдносвропеЙському та американському мистецтвi 70-х poKiB ХХ ст. Дайте
характеристику ць ого напрямку. Вкажiть вiдомих гlр едставникiв.
52. Охарактеризуйте HoBi прийоми в мистецтвi, якi використовували
представники оп-арту. Визначте чому фотографiя була вибрана як зразок
наслiдування.
53. Розкрийте lrричини виникнення концептуалiзму в захiдносвропейському та
американському мистеt{твi лругот пол. Хх ст. .цайте характеристику цього
напрямку. Вкажiть вiдомих представникiв.
54. Охарактеризуйте HoBi прийоми в мистецтвi, якi використовували
преДставники концептуа.пiзму. Визначте що таке ((концепт) та як BiH вплинув на
особливостi хуложнього образу.
55. Визначте особливостi такого акцiйного явища як перформанс та BkarkiTb мету
художникiв, aBTopiB цього дiйства.
56.Визначте чому виникають фiгуративне мистецтво чи (культурний }кивопис) в
Межах трансавангарду та якоТ iнтерпретацii роботам старих майстри надають
сучаснi художники.
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