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

Навчальна дисциплiна включена до плану пiдготовки здобувачiв

другого освiтнього рiвня вищоТ освiти <магiстр>) та с частиною блоку вiльного
вибору здобувача (вибiр з перелiку), ма€ мiждисциплiнарний характер,

утворюючи сталi зв'язки з iншими фаховими дисциплiнами. Дисциплiна
кХудожня критика)) вивчасться на 1 Kypci (1 семестр) i забезпечуе пiдготовку
мистецтвознавцiв-експертiв. Загальна кiлькiсть годин - 90 годин (кредитiв
СКТС - 3):(лекцiйнi - l4 год., ceMiHapcbKi заняття - l4 год.), для самостiйноi

роботи студентiв визначено 62

Дисциплiна спрямована на формування базових унiверсальних i
предметно-сгtецiалiзованих компетенцiй мистецтвознавця-експерта, дати
студентам спецiальностi <Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,

реставрацiя> комплексне уявлення про специфiку менеджменту в галузi арт-
iндустрii, xapaKTepHi риси сучас.ного украТнського арт-ринку в KoHTeKcTi

свiтового досвiду управлiння у сферi мистецтва, особливостi художньоТ
критики в сучаснiй YKpaTHi. Курс спрямований на формування у студентiв
теоретичних знань та практичних навичок у сферi художньоТ критики, якi BiH

мiг би успiшно реалiзувати у своТй професiйнiй дiяльностi.
Логiкою мiждисциплiнарних зв'язкiв передбачено тiсний взасмозв'язок

(як прямий, так i опосередкований) контенту дисциплiни з наступними
дисциплiнами магiстратури: <Аукцiонна дiяльнiсть>; <Митна iдентифiкацiя
культурних цiнностей>>, <Обiг культурних цiнностей>>, <Фiлософiя сучасного
мистецтва)), <Iнструментарiй та методи оцiнки культурних цiнностей>,
кIсторiя формування визначних колекцiй cBiTy>, <Музейна справа)>, <Оцiнка
пам' яток культурноi спадщини)).

2. Мета дисциплiни - дати студентам-мистецтвознавцям основи знань
lrро художню критику, принципи iT роботи та ocHoBHi алгоритми, сформувати
базовi уявлення про художню критику в Украiни та дати пiдГрунтя для
можливостi реалiзувати себе в цiй галузi.

3. Завлання :

- Навчити студента творчо засвоювати знання з метою удоскон€}JIення
дiяльностi з художньоТ критики;

- розкри,ги функцiI i важливiсть дiй художньоТ критики в конкретному
iсторичному вiдрiзку часу;

проводити дослiдницьку роботу, використовуючи результати
дослiджень для мистецтвознавчого аналiзу TBopiB мистецтва;

засвосння ключових понять i принципiв цiеi галузi;
знайомство з сучасними вимогами до дiяльностi критика;

формування уявлення про базовi категорiТ ринку та ринкових

процесiв украТнськоТ

- оволодiння практичними вмiннями та навичками органiзацiТ гrодiй

у сферi мистецтва.



4. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальноiдисциплiни:
- знання вiдомостей про розвиток свiтового та украТнського мистецтв8, що
дозволяс визначати спiльнi риси та вiдмiнностi TBopiB мистецтва рiзних стилiв;
- знання соцiокультурних чинникiв та особливостей iсторичноi доби, що
впливають на формування культурного контексту, стилiстики та специфiчних

рис мистецтва рiзних перiодiв, принципи вирiшення TBopiB;
- вмiння визначати час створення та регiон походження окремих робiт,
розумiти ixHi стилiстичнi особливостi;
- вмiння об'ективно оцiнювати мистецьку та iсторико-культурну ltiHHicTb
предметiв мистецтва та аргументовано вiдстоювати власну думку.

У результатi опанування навчальноi дисциплiни здобувачi повиннi
набути TaKi програмнi компетентностi:

iнmеzрgльна:
- Здатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та проблеми у
галузi образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва i реставрацiТ, а

також експертизи TBopiB мистецтва пiд час практичноТ дiяльностi або у процесi
навчання, що передбачае застосування системи iнтегрованих знань з Teopii,
icTopii мистецтва та ексtIертизи, спрямованих на розвиток здатностi
особистостi до креативноТ самореалiзацii iз використанням iнновацiй у сферi
мистецтвознавчоi експертизи та характеризусться комплекснiстю та
невизначенiстю умов i вимог.

заzальнi:
- Здатнiсть генерувати HoBi iдеi (креативнiсть).
- Вмiння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.
- Здатнiсть спiлкуваl,ися з IIреltставI]иками iнших гrрофесiйних груп рiзного

рiвня (з експертами з iнших
- Здатнiсть дiяти соцiально вiдповiдrшьно та свiдомо.

фаховi:
- Здатнiсть трактувати формотворчi мистецькi засоби як вiдображення

iсторичних, соцiокультурних, економiчних i технологiчних етапiв розвитку
суспiльства.

- Здатнiсть використовувати знання та практичнi навички з сценографii з
метою найвиразнiшого розкриття концепцii i змiсту драматичного твору та
його художнього втiлення.

- Здатнiсть проводити дiагностику стану збереженостi мистецьких об'ектiв,
формулювати кiнцеву мету реставрацiйного втручання у вiдповiдностi до
вимог сучасноТ науковоТ реставрацiТ.

- Зда,гнiсть формувати мистецькi концепцiТ на пiдставi проведення
дослiдження тих чи iнших аспектiв художньоi творчостi.



Опановуючи навч€Lльну дисциплiну, здобувач повинен дотримуватися
академiчноТ доброчесностi, визначеноi вимогами HAKKKiM.

5. Резу.llь"гати навчаJlb, ти навчання за лисциплlною:
Результат навчання

(l. знати; 2. вмiти; 3. комунiкаuiя; 4.

aBToHoMHicTb та вiдповiдальн icTb) Форми
(таlабо методи i

технологii)
викладання i

навчання

Методи
оцiнювання та

пороговий критерiй
оцiнювання (за
необхiдностi)

iдсоток
у

пiдсум
ковiй
оцiнцi

з

лисцип
лiни

Код Результат Ilавчання

l Знати: понятiйно-
категорiа_пьний апарат та

фахову термiнологiю
мистецтвознавства,
Грунтовне розумiння icTopii
мистецтва , детальнi знаЁня
визначенот областi
дослiдiкення у поеднаннi iз
знаннями загальноi начковоi
дискусii.

Лекцii,
ceMiHapcbKi

заняття

Опитування,
перевiрка завдань

20%

2, Умiти: Вмiти аналiзувати i
пояснювати iсторичнi,
культурологiчнi,
соцiокультурнi, художньо-
естетичнi аспекти розвитку
свiтового та украiнського
образотворчого i
декоративного мистецтва.
Iнтерпретувати та
застосовувати семантичнi,
iконологiчнi. iконографiчнi.
формально-образrri i

формально-стил iсти чн i

чинники образотворення.
Вмiти трактувати

формотворчi мистецькi засоби
як вiлображення iсторичних.
сочiокультурних,
економiчних i технологiчних
етапiв розвитку суспiльства.
здiйснювати пошук
iнформачii стосовно об'скту
дослiдження.
Застосовувати у мистецькiй та
дослiдницькiй дlяльностl
знання естетиLIних проблем
образотворчого мистеtIтва.
декоративного мистецтва,
реставрацii, ocHoBHi принципи

ЛекцiТ,
ceMiHapcbKi

заняття

Опитування,
вiзуальний контроль

20%



розвитку сучасного
вiзуального мистецтва.
Володiти знаннями до
визначення ефективностi та
апробачii сучасних
теоретичних пiдходiв та
концепцiй iнтерпретачii
феноменiв культури i
мистецтва та мистецьких
процесiв.
Вмiти спiлкуватися з

представниками iнших
професiйних груп рiзного
рiвня, працювати у
мiжнародному професiйному
середовищi.
Вибуловувати якiсну ,та
розгалужену систему
комунiкачiй, представляти

результати дiяльностi у
вiтчизняному та зарубirкному
науковому i професiйному
середовищi.
Застосовувати методологiчнi
основи педагогiки та
психологii у сферi мистецькоi
освlти, володlти методикою
викладання фахових
дисциплlн у закладах вищоi
художньоi освiти.
Здатнiсть оперувати

професiйною термiнологiсю в

сферi фаховоТ дiяльностi
мистецтвознавчоТ-крити ки.
Здатнiсть до використання

рiзноманiтних методiв,
iнформачiйних та
комунiкативних технологiй
для ефективного спiлкування
на професiйному piBHi.

ЛекцiТ,
ceMiHapcbKi

заняття

Опитування,
перевiрка
презентачiй

з0%

4. Застосовувати отриманi
знання на практицi; вмiти
використовувати навички
аналiзу TBopiB мистецтва.
Здатнiсть iнтегрувати
професiйнi знання та навички
i використовувати Тх в

iнтерпретаrtiТ художнього
образу ts експертнiй
дiяльностi.

CeMiHapcbKi
заняття

Спитування,
перевiрка
гlрезентацiй

з0%



6. Спiввi:lноlпення резуль,гатiв навчаIlIIя дисциплiни iз програмlIимl|
результатами навчанtlя (необо(]'rtзково dля вuбiрковuх Duсtluплiлt якi не вхоdяmь dо блокiв
спецlа.qlзаull,

навчання дисциплiни (код)
програмнi ]rезультати нав

Вмiти аналiзувати i пояснювати iсторичнi,
культурологiчнi, соцiокультурнi, художньо-естетичнi

пекти розвитку свiтового та украiнського
образотворчого i декоративного мистецтва.

Iнтерпретувати та застосовувати семантичнi,
iконологiчнi, iконографiчнi, формально-образнi i

ально-стилiстичнi чинники образотворення.
Вмiти трактувати формотворчi мистецькi засоби як

вiдобракення iсторичних, соцiокультурних,
кономiчних i технологiчних етапiв розвитку

Володiти фаховою термiнологiсю, науково-аналiтичним
апаратом, проводити аналiз та систематизацiю

к,гологiчного матерiал
Володiти методикою tIроведення наукових дослiджень.

Здiйснювати пошук iнформачii стосовно об'екту
ослiдження.

Застосовувати у мистецькiй та дослiдницькiй дiяльностi
знання естетичних проблем образотворчого мистецтва,

коративного мистецтва, реставрацii, ocHoBHi
принципи часного вiзуа_пьного мистецтва.

7. Схема формування оцiнки (згiдlrо з п.7 <<Положення про органiзацiю
освiтIrього процесу в НдкккiМ> (вiд 3t жовтня 2018 р. наказ Лъ187-0).

Система оцiнIовання охоплю€ вхiдний, поточний, модульний i
пiлсумковий KoHTpoJIi. Результати навчаI{ня здобувачiв вищоТ освiти в
АкадемiТ оцiн}оIоть за шкалою Академii, чотирибальноtо шкалою (<вiдмiнно>,
(добре), (задовiльно)), ((незадовiльно>), шкалою СКТС ((А), (В), (С)), <<D)),

(Е), ((FХ), (F')).

7.1. Форми оцiнювання здобувачiв вищоТ освiти:
'1

2.

3.

4.

5.

*

семестрове оцiнювання :

Конmрольна робоmа з mем ЗР* (mесm) - 25 балiв/ ] 5 балiв**.
Сал,tосmiйне завdання ]: РН I.2. - 20 балiв/ I2 балiв.
Самосmiйне завdання 2: РН 1,3. - 20 балiв/ l2 балiв.
Провеdення колоквiулцу: РН ].3. - l5 балiв/ 9 балiв.
Пidсумкова конmрольна робоmа (екзаuен): - 20 балiв / ] 2 балiв,

ЗР - змiстовий роздiJI.
** максимальний балl порогiв бал для отримання позитивноТ оцiнки з
вiдповiдноТ форми контролю.

.1
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- пidсумкове оцiнювання:екзаллелt.

7.2. Органiзацiя оцiнювання

Контроль за якiстю навчання здобувача вищоТ освiти здiйснюеться за
100-бальною системою. Загальну кiлькiсть балiв здобувача вищоi освiти
формують ceмecTpoBi бали, отриманi з ycix тем змiстових роздiлiв (бали,
отриманi за контрольну роботу (у формi тестування), презентацii тощо; бали,
отриманi за виконання самостiйного завдання, 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 € складовою у
Навчально-методичному комплексi з даноТ дисциплiни.

Змiст курсу складас сдиний змiстовний розлiл. Змiстовий роздiл включас
лекцiТ, ceMiHapcbKi заняття, самосtiйну роботу здобувачiв вищоТ освiти, якi
завершуються контролем рiвня засвосIIня якостi програмного матерiалу
вiдповiдноi частини курсу.

змiстовий роздiл lliлсу,мко
ва рооота
/ екзамеll

uu залlкових 0алiв

(максимум)

20
MaKc}IMyM

самостiйна
робота

20
(максимум)

Контрольна
рооота

25
(максимум)

Колоквtум

15
(максимум)

самостiйна
робота

20
(максимум)

Умовою допуску до пiдсумковоТ роботи (iспиту) е отримання студентом
пiл час семестрового оцiнювання не менше нiж 40 балiв (крumuчно-

розрахунковuй лliнiлlум). Пр" цьому обов'язковим с успiшне складання
контрольних робiт, виконання самостiЙних робiт та участь у колоквiумi,
передбачених робочою програмою навч€шьноi дисциплiни.

) о з р аху н ку о mр uл, а€tпо :

Семестрова
кiлькiсть
балiв

пiдсумкова
робота / екзамен

пiдсумков
а оцiнка

MiHi.My.l,t 48 12 б0
Максиму

м
80 20 10

0

IIt

У випадку
вiдпрацювання та

rзiдсу,гнос,гi здобувача
перездачi контрольних

вищоТ освiти з поважних причин
робiт злiйснrоються у вiдповiдностi



до (ПоложеннЯ про органiзацiю освiтнього процесу в HAKKKiM) (вiд 3 t
жовтня 2018 р. наказ J\Ъ l87-0).

оцiнка iспиту здiйснrосться за результатами роботи впродовж усього
семестру. Здобувач вищоi освiти, який набрав суму залiкових балiв (60) мае
право отримати пiдсумкову оцiнку за екзамен за результатами контролю.
ЗдобуваЧi вищоi освiти, якi набралИ протягоМ семестрУ менше б0 балiв,
обов'язково складають iспит.

присутнiсть Bcix здобувачiв вищот освiти на екзаменi е обов'язковою.

7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок
оцiнка за шкалоIо
HAKKKiM (баrи)

оцiнка за
чотирибапьною шкаJIою

оцiнка за шкалою €ктс

90- l 00 вiдйiнrrо А
82-89 flобре в
74-8| с
64-7з Задовiльно д
б0-63 Е

3 5_59 Незадовiльно Fх
|-з4 F

8. Структура навчальноТ дисlIи плiн и.
Тематичний план lrередбачас 28 заIIять

J\b

пор. назва теми

обсяг навчаJIьних зан
(год.)

Усього ЛекцiТ Сем. срс
1 2 3 4 5

1о 2 сем
З,чiсmовuй l. OcHoBtti

1.1 Вступ. Предмет та об'скт дисциплiни
кХудожня критика) Хуложня критика як
важлива складова мистецтвознавчот науки у
прочесi вивчення та аналiзу TBopiB мистецтва

l0 2 2

|,2 1,2. OcHoBHi поняття художньоТ критики.
Iнструменти iнтерпретацii.

12 2 2



1.3 1.3. Мистецтвознавчийаналiз. Критичне
обгрунтування.

12 2 2

змiсmовuй розdiл 2. Iспlорiя вuнuкнепня хуdолrcньоi'крumuкu пtа iT значенtп
2.| Iсторiя виникнення художньоi критики.

Художня критика з часiв Античностi
до Просвiтництва. Вiд синкретизму до
розвитку наукових систем.

14 2 2

2.2 Традицii художньо-критичного аналiзу
XIX-XX ст. Позитивiзм. Реалiзм. Критичне
обrрунтування, Iмпресiонiзм i критика.
Символiзм i неоромантизм ХIХ-поч. ХХ ст.
Ессеiзм як явище. Вiдомi критики та Тх вплив
на формування мистецтва.

14 2 2

2.з Хуло>ltнi течiТ та художня критика ХХ
ст. Сучасний стан хулоя<ньоТ крйтики.
<Чистий зiр> i початок мистецтвознавства.

fliяльнiсть сучасних мистецтвознавцiв-
критикiв

14 2 2 l

2.4 Худоrкня критика в YKpaiHi та iT вплив. l4 2 2 ]

Загальний обсяг 90 zоd., в тому числi (вибрати необхiдне):
Лекцiй - 14 zod.
Семiнари - 14 eod.
Самостiйна робота- 62 eod.

ПЛАtIИ СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЪ

CeMiHapcbкe заняття l. (2 год.) Складання термiнологiчного словника.
Перевiрка засво€ння термiнологii та понять.
Оцiнюються повнота викладу, наочнiсть роботи, зокрема, наявнiсть у нiй
якiсних iлюстрацiй тощо. Робота може бути виконана як у формi друкованого
альбому, так i в електронному BapiaHTi.
Лiтература: 1 ,2,З,4, 5, додаткова: 16,14.

CeMiHaPcbKe заняття 2. (2 год.) OcHoBHi поняття художньоТ критики.
Iнструменти i нтерп рета цiI.
Порiвняльна характеристика художнiх особливостей цих стилiв.
Лiтература: 3,4, 5, додаткова: l3, l5.

CeMiHapcbкe заняття 3. (2 год.) Nlистецтвознавчий аналiз. Критичне
обrрунryвання.
порiвняльна характеристика художнiх особливостей стилiв.
Знати вiдмiнностi стилiв.
Лiтература: 1, 2, 3,додаткова: 7, 9, ||.

l



CeMiHapcbкe заняття 4. (2 гол.) Iсторiя виникнення художньоТ критики.
порiвняльна характеристика художнiх особливостей стилiв.
Розумiти i вмiти застосовувати ocHoBHi поняття i термiни. Знати вiдмiнностi
стилiв.
Лiтература: 1 ,2,З,4, додаткова: 8, 10, 11.

CeMiHapcbкe заняття 5. (2 гол.) Вiдомi критики та ik вплив на формування
мистецтва
порiвняльна характеристика художнiх особливостей стилiв.
Знати вiдмiнностi стилiв.
Лiтература: 1, 2, З, 4,5, додаткова: 8, 12, 7з,l4, 15.

CeMiHaPcbKe заняття 6, (2 год.) fiiяльнiсть сучасних мистеllтвозНаВцiв-
критикiв
пiд час заняття аналiзуються твори доби iсторизму, необхiдно визначити
елементи рiзних стилiв у ньому.
Лiтература: 1 ,2,3,4, 5, додаткова: 8, 9, 12,IЗ,15.

CeMiHapcbкe заняття 7. (2 rод.) Художня критика в YKpaTHi та iT вплив.
Завдання - вдоскон€UIити навички аналiзувати художнi особливостi твору
певноi iсторичноi доби.
Лiтература: 1 ,2, 4, додаткова 14, 15.

9. Реко.uенOован i dлrcерела:
Основна: (Базова)

1. Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность : теориrI и практика
организацИИ: 1"rебное пособие для студентов высших 1^rебных заведений по
специальности 100103 кСоциально-культурный сервис и ryризм)> [Текст] / Г. А.
Аванесова. - М. : Аспект-Пресс, 2006. -2з5 с. (Наявний в електронному
репозиторii Унiверситету : http ://elib.kubg.edu .ual 49З9 l)
2. Арсланов В. Г. История западного искусствознаниrI ХХ века: Учебное
пособие дJUI вузов / В.Г.Арсланов. - М.: Академический Проект, 2003. - 768 с.
(Наявний в електроннiй бiблiотецi кафедри:
https ://drive. google. com/fi leld/ l 2L8wTOMisME9ypgve96ls4RlyOЗ 4 1 OG/view?usp:s
haring)
3. Генрих Ве;rьфлин. OcHoBHl:Ie понятиJI истории искусств. Проблема
эвоJlюции стиля в новом искусстве / I'. Вельфлин. _ I\4.: В.Шевчук. _ 2009. _
24 4 с. (!д<ерело : file : l l l С : ftJsеrs/аdm/АррDаtаДосаl/ТеmрД/l fl i п_Gепriх -

_Osnovnyeзonyatiya_istorii iskusst.html)
4.ИльинаТ.В. Ведение в искусствознание: Учеб. пособ. дJUI студентов вузов
/ Т.В.Ильина. - М.: ооО "Издательство ЛСТ" : ооО "Издательство Дстрель". -
200З. -206 с. (Наявний в електроннiй бiблiотецi кафедри:



https://drive.google.com/file/d/1 9НКhКrFV l OHsdoEROz4khReyuRXIsFuO/view?u
sp:sharing)
5. Эксперимент€Lльное искусство: Влияние теории на художественное
творчество / Сб. ст. под ред. о. Личчиарделло, С. Ломбардо, В. Петрова. - М.:
ГI/М, -20||, - 4|2 с. (Наявний в електроннiй бiблiотецi кафедри:
https ://drive.google.com/fi leld/ 1 бi3nQJбpqAXlSzrRr8VSj WdHbF93 gjX0/view?usp:
sharing)
6. Эрвин Панофский. Смысл и толкование изобразительного искусства /
Е. Панофский // Перевод с английского В.В.Симонова. - СПб.: Дкадемический
гIроект. - 1999. - 455 с. (Наявний в електроннiй бiблiотецi кафедри:
https://drive.google.com/file/d/l fNCrd8kFODxNWWi5e7_MXgvm2QdfT2/view?us
p:sharing)
Додаткова:
7. Вёльфлин Г. основные поFUIтия истории искусства : проблема эволюции
стиля в новом искусстве / Г. Вельфлин. - М.: В. Шевчук, 2009. -29О с.
8. Искусствознание и теорИя информации [Текст] : [сб. ст.] / р.д. : В. М.
Петров, А. в. Харуто ; Гос. ин-т искусствознаниJI ; под ред. в. М. Петрова и А.
В. Харуто. - Москва : URSS : [КРАСАНЩ], 2009. - 432 с.
9. Криволапов М.о. Про мистецтво та художню критику Украiни Хх
столiтгя: Вибранi статгi рiзних poKiB. Книга 1. ФормуваннrI т розвиток
нацiональноТ мистецькоТ школи в YKpaTHi ХХ ст. / М.О.Криволапов // Iнстиryт
проблем су{асного мистецтва Академiй мистецтв УкраiЪи. - К.: Видавничий
дiм Л+С. - 2004. _268 с.
10. Собкович о. Тенденцiт розвитку художньот критики Киева / о. Собкович
// Актуальнi проблеми мистецькот практики i мистецтвознавчот науки. _ 2013. -
Вип.5. -С.З4з-З45.
1 l. Сокольникова н. м., Крейн в. н. История с,гилей в искусстве /
Н. N4. Сокольникова, В. Н. Крейн. - VI.: Гарларики,2О06. - 295 с.
12. Успенский Б. А. Семиотика искусства [Текст] / Б. А. Успенский. - М.:
Языки русской культуры, 1995. - 360 с.: ил.
13. Феличева Н. В. Художественные стили в Западной Европе и России :

Учеб. пособие / Н. В. Феличева. - СПб.: СПбГУ ИТМо, 2008. - 168 с.
l4. Симбирцева Н.А. Текст культуры; культурологическая интерпретациrI :

Сб. статей / н. А. Симбирrlева. М.-Берлин: Direct Media, 2015. -2Зб с.
15. Колодий Н. А., Колодий В. В. Визуальный поворот и его влиrIние на
соци€lJIьное познание l l Н. А.Колодий, В.В.Коло дий l l Известия Томского
политехниt{еского университета. -2010. - Jюб (31б) - C.I46-|52


