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ВСТУП
1. Мета дисципліни – спираючись на сучасні естетичні та культурологічні дослідження,
показати динаміку розвитку мистецтва, якою вона склалася внаслідок досліджень
культури як певної цілісності, де місце мистецтва визначається його культуротворчим
потенціалом. Проаналізувати соціокультурний контекст та культурні засади
виникнення художньої діяльності, видів мистецтва та виявлення їх специфіки в процес
розвитку культури і вирішення ними людських смислобуттєвих проблем.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та
характеристики історико-культурного процесу; основні культурологічні теорії та
методи культурологічних досліджень; основні естетичні та філософські поняття та
категорії; основні здобутки матеріальної да духовної культури, їхні суттєві риси; історію
становлення та розвитку мистецтва, закономірності, специфіку, особливості
функціонування в системі культури певної історичної епохи.
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури,
культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації
культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів; аналізувати мистецькі
твори та витвори дизайну з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру,
форми та змістовного навантаження, здійснювати їх змістовну інтерпретацію,
застосовувати сучасні філософсько-естетичні концепції та методи в процесі осмислення
мистецьких та дизайн- явищ;
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно культурно-мистецьких
подій та явищ; використання іншомовних фахових філософських та мистецтвознавчих
інформативних джерел.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Мистецтво в контексті культури»
належить до переліку дисциплін вільного вибору студента та викладається у VI семестрі
бакалаврату. Навчальна дисципліна розширює та поглиблює знання студентами
картини розвитку мистецтва, створеної формальним мистецтвознавством та класичною
естетикою. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні
напрямки та проблематика художнього процесу в історичній перспективі. З’ясовується
значення мистецтва в європейському культурному контексті, мистецтва як концепції
суспільних відносин, шляхи формування нового змісту мистецтва, прояви секуляризації
мистецтва в сучасній культурі. Розглядаються становлення культурологічного
напрямку у дослідженні мистецтва. Пояснюється художня культура як цілісне
утворення. Послідовно розглядаються особливості розгортання співвідношення
мистецтва та дизайну в умовах історичного розвитку культури ХІХ-ХХІ століть.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про історію
становлення та розвитку чуттєвої культури, основну проблематику, дослідницькі
підходи та методології вивчення різноманіття форм та видів художньої діяльності. В
результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних
знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях
історії та теорії мистецтва, вміючи надавати неупереджену експертну оцінку
дослідженим явищам та феноменам художнього життя країн сучасного світу.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Код

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Методи викладання і Методи
автономність та відповідальність)
навчання
оцінювання
К
Результат навчання

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни

Знати:
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

1
предмет,
методи, теоретичні основи
досліджень
історії
та
теорії
мистецтва і дизайну, що склалися в
естетиці та історії культури
1 розвиток мистецтва, виникнення
про
окремих видів мистецтва та появу
нових видів мистецтва; своєрідність
художнього мислення і художньої
логіки,
що
здійснюється
специфічними формоутворюючими
засобами мистецтва
1
основні
етапи розвитку світового та
українського пластичного мистецтва,
сучасні наукові концепції, в межах
яких здійснюється їх вивчення,
основні мистецькі напрямки та
постаті, які визначали їх розвиток
1
культурно-історичні
епохи,
які
характеризуються
своєрідними
мистецькими комплексами
Вміти:
2
демонструвати
знання

Лекція,
самостійна робота

Письмова
контрольна
робота

Лекція,
семінар, Усна доповідь
самостійна робота

10

Лекція,
робота

самостійна Презентація
самостійного
дослідження

10

Лекція,
робота

самостійна Презентація
самостійного
дослідження

10

Семінари, самостійна Усні доповіді,
презентація
спеціалізованої літератури із робота
самостійного
історії та теорії культури
дослідження
2
Самостійна Презентація
ідентифікувати
художні твори з Лекція,
самостійного
точки зору їх приналежності до робота
дослідження
певної
культурно
історичної

епохи,
до
етнонаціональної
культури
2
визначатись
щодо
нових Семінар,
культурно-мистецьких
явищ, робота
вміти обґрунтувати своє судження
смаку щодо художнього або
естетичного явища
1
аналізувати
культурні, релігійні
та мистецькі феномени, визначати
їхню ґенезу та особливості,
осмислити роль і місце власної
національної
культури
в
широкому
європейському
контексті
1
аналізувати
історико-мистецьку
та мистецтвознавчу літературу, а
також мистецькі твори живопису,
скульптури та архітектури, явища

10

Семінар,
робота

Самостійна презентація
самостійного
дослідження,
письмова
контрольна
робота
Самостійна Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

Семінари, Самостійна Усні доповіді,
робота
дискусії

7

7

10

5

5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

та об’єкти дизайну, визначати їх
місце в історії світової та
вітчизняної
культури,
орієнтуватися в можливих шляхах
розвитку сучасного мистецтва
комунікація:
3
використовувати
знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернет-ресурсів,
читання
новітньої
мистецтвознавчої
та
культурологічної літератури в
підготовці до семінарських занять
та написання самостійних робіт
3
презентувати
результати
проведених
естетичних
та
культурологічних досліджень та
здійсненої самостійної роботи у
вигляді есе, конспектів; приймати
участь у фахових дискусіях в
процесі аудиторної роботи
2
вести
полеміку стосовно питань
історії та теорії мистецтва і
дизайну на основі володіння
категоріально-поняттєвим
апаратом естетики та історії
культури
автономність
та
відповідальність:
4
виконувати
комплексні завдання
та
професійні
обов’язки
дослідника в галузі філософських
дисциплін, естетики

Семінари, самостійна Усні доповіді
робота

3

Семінари, самостійна Усні доповіді,
робота
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

3

Семінари

3

Дискусії

Семінари, самостійна Усні доповіді,
робота
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження
Самостійна робота
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

4
шукати
та
критично
опрацьовувати
літературу
із
історії та теорії мистецтва і
дизайну,
вільно
володіти
методами обробки, аналізу та
синтезу наукової інформації
4
виконувати
комплексні завдання Семінари, самостійна Усні доповіді,
дискусії,
та
професійні
обов’язки робота
презентація
дослідника в галузі філософських
самостійного
дисциплін, естетики зокрема,
дослідження
нести за них відповідальність
вирішувати
самостійно
комплексні завдання, пов’язанні із
верифікацією
результатів
існуючих
оприлюднених
досліджень з історії та теорії
мистецтва
і
дизайну,
та

6

2

5

4.4

4.5

порівнювати їх із результатами
власних проведених досліджень
щодо сучасних умов та тенденції
розвитку мистецької діяльності
4
брати
участь у роботі фахових Семінари, самостійна
аналітичних груп, вирішуючи як робота
типові, так і спеціалізовані
нестандартні
задачі;
мати
здатність
до
подальшого
навчання з високим рівнем
автономності
4
приймати
рішення щодо вибору Самостійна робота
методів
та
форм
власного
естетичного дослідження в умовах
невизначеності

Усні доповіді,
дискусії

2

Дискусії,
презентація
самостійного
дослідження

2

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1
1
2
4
4
Програмні результати навчання
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+
7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у
вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання.
Завершується дисципліна заліком.
Перша частина курсу присвячена аналізу історії розвитку мистецтва (предмет, завдання,
основні напрямки та методики формального мистецтвознавства та класичної естетики)
Друга частина курсу присвячена викладу історії та теорії дизайну як практичного виміру
художньої діяльності в контексті культурних перетворень ХІХ – ХХІ століть.
8. Схема формування оцінки:
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5);
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.5), що складає 60%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу.
Допускаються несуттєві неточності

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві
неточності
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки
у відповіді
2. Доповнення / дискусія:
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення
теми,
2 бали – доповнення змістовне
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію
3. Самостійна робота, підсумкова письмова робота:
20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує
обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність,
незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу,
демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової
роботи. Допускаються несуттєві неточності
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві
помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт
Оцінювання за формами контролю:

Види робіт

Семестрова кількість балів
Min – 48 бали
Max – 80 балів
«5» х 3 = 15
«5» х 5 = 25
«3» х 1 = 3
«5» х 1 = 5

Усна відповідь1
Доповнення, участь
в дискусіях
Самостійна
Написання
есе
за «10» х 1 = 10
індивідуальна
першоджерелом
робота2
Підготовка презентації про «10» х 1 = 10
напрям в історії дизайну і його

«15» х 1 = 15

«15» х 1 = 15

теоретичне обґрунтування
Підсумкова
контрольна робота

«10» х 1 = 10

«20» х 1 = 20

у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання
відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає
30% від семестрової кількості балів
2
Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової
кількості балів, тобто мін. – 24 бали, максимум – 40 балів
1

Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100

балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. Залік

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова
оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи
При простому розрахунку отримуємо:
Мінімум
Максимум

Семестрова кількість балів
48
80

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

ПКР (підсумкова контрольна робота) / залік
12
20

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

Підсумкова оцінка
60
100

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Назва лекції

Кількість годин
Лекції

Семінари

Частина 1. Історія розвитку мистецтва в контексті культури
Тема 1. Становлення культурологічного напрямку у
4
дослідженні мистецтва
Тема 2. Становлення художніх формоутворюючих
засобів: ритм, інтонація, метафора, міф, архаїчні
2
2
символи і архетипи
Тема 3. Архітектура і становлення соціального
2
2
простору
Тема 4. Соціокультурна сутність тілесності і
2
2
скульптура
Тема 5. Формування нового змісту мистецтва.
2
2
Людська особистість як ідеал
Тема 6. Від мистецтва ідеалу до мистецтва життя.
2
Художнє як реальне буття людини
Індивідуальна самостійна робота: написання есе
2
за першоджерелом
Частина 2. Культурний контекст дизайну
Тема 7. Культурний контекст дизайну: модерн та
4
постмодерн. Освітні інституції в сфері дизайну
Тема 8. Теоретичні концепції дизайну
2
Тема 9. Естетичні, етичні та політичні аспекти
2
дизайну як сфери візуального
Тема 10. Ідентичність та споживання в дизайні
2
Тема 11. Процеси індустріалізації та пост2
індустріалізації, відображені в сфері дизайну
Тема 12. Дизайн в умовах глобалізації
2
Індивідуальна самостійна робота: написання есе
за першоджерелом
Підсумкова контрольна робота
ВСЬОГО

Загальний обсяг 82 год., в тому числі:
Лекцій
– 30 год.
Семінари
– 14 год.
Самостійна робота - 38 год.

30

Самостійна
робота
2

2
10

2
2
2
2
2
10
10
14

38
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