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1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні технології в 

образотворчому мистецтві» є формування у студентів базових знань з технологій 

сучасного мистецтва, принципів, підходів та методів створення сучасного арт-

продукту. Формування об'єктивного розуміння ключових явищ та сучасної 

динаміки світового мистецького процесу. Розвиток вмінь застосовувати 

інноваційні технології сучасного мистецтва, проводити дослідження та художній 

експеримент. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на наступні навчальні 

дисципліни: Історія світової художньої культури, Теоретичні та методичні основи 

образотворчого мистецтва, Історія образотворчого мистецтва, Основи художньої 

композиції, Мова візуальних мистецтв, Декоративно-прикладне мистецтво, 

Орнамент в декоративно-прикладному мистецтві, Живопис, Кольорознавство, 

Рисунок та пластична анатомія, Скульптура, Основи архітектури і синтезу 

мистецтв, Мистецтво у просторі сучасного міста, Комп’ютерна графіка та 

моделювання, Менеджмент соціально-культурної діяльності, Основи 3D 

моделювання, Світлокольоровий дизайн комп'ютерне моделювання освітлення. 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  

ПРН 4. 

Аналізувати та 

обробляти 

інформацію з 

різних джерел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесні 

(розповідь-

пояснення); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді) 

 

Усне опитування, 

графічний 

контроль, захист 

доповіді, 

реферату 

презентацї. 

Підсумковий 

контроль – 

диференційований 

залік 

РН 4.1 Знати базову 

термінологію та 

методологію сучасних 

мистецьких практик 

 

РН 4.2 

Використовувати 

сучасні технології 

образотворчого 

мистецтва 
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ПРН 5.  

Генерувати нові 

ідеї 

(креативність), 

демонструвати 

розвинуту творчу 

уяву. 

 

Проблемно-

пошуковий, 

проєктні та 

творчі методи 

(аналізу  

аналогів, 

прогнозування, 

планування, 

ескізування, 

моделювання, 

тощо) 

Захист доповіді, 

реферату 

презентацї. 

Поточний 

перегляд 

практичних робіт 

 

РН 5.1 Мати навички 

осягнення досвіду 

сучасного мистецтва. 

РН 5.2 Виявляти творчу 

активність, здатність до 

художньо-проєктної, 

дослідницької  

діяльності, створення 

концепції. 

ПРН 16. 

Застосовувати у 

власній творчості 

закони і правила 

композиційної 

організації твору, 

а також способи 

інтерпретації, 

стилізації, 

трансформації.  

Методи 

стилізації, 

трансформації, 

символізації, 

інтерпретації. 

Візуальний, 

графічний 

контроль. 

Захист доповіді, 

реферату 

презентацї. 

Перегляд 

практичних робіт. 

 

РН 16.1 Визначати та 

аналізувати основні 

характеристики 

образної мови та 

художні засоби творів 

сучасного мистецтва. 

РН 16.2 Вміти 

використовувати досвід 

інноваційних 

мистецьких практик у 

власних творах.  

ПРН 19. 

Генерувати 

авторські 

інноваційні 

пошуки в 

практику 

сучасного 

мистецтва. 

Проєктні та 

творчі методи 

(аналізу  

аналогів, 

прогнозування, 

планування, 

ескізування, 

моделювання, 

тощо). 

Усне опитування, 

графічний 

контроль, захист 

доповіді, 

реферату 

презентацї. 

Підсумковий 

контроль – 

диференційований 

залік 

РН 19.1 Усвідомлювати 

вплив інституцій 

сучасного мистецтва на 

художні практики 

сучасного мистецтва. 

ПРН 19.2 Вміти 

планувати та проводити 

експериментальну, 

дослідницьку 

діяльність. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль. Інноваційні технології в образотворчому мистецтві 

 

Змістовий модуль 1 Інновації в образотворчому мистецтві: проблема 

ідентифікації. Розвиток технік і технологій в сучасному мистецтві 

Визначення основних понять в сучасному мистецтві. Створення художнього 

образу на основі авторських почуттів. Методи абстрагування, асоціації, 

інтерпретації. Робота з літературними та музичними образами. Створення 

візуального образу на основі використання власного фотоархіву, графічної, 
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кольорової мови. Застосування методу інтерпретації. Еклектична складова.  

 

Змістовий модуль 2 Пошуки нових форм візуальної образотворчості: 

проблеми розвитку сучасного мистецтва 

Характерні особливості сучасного мистецтв. Тенденції розвитку сучасного 

мистецтва сьогодні. Створення візуального образу на основі використання 

історичних стилів та сучасних засобів, технік та технологій зображення. 

Комплексний підхід. Поєднання стилів і форм. Масштабний формат. 

 

Змістовий модуль 3  Традиційне мистецтво національних шкіл як фундамент 

інноваційного розвитку 

Провідні концепції в сучасному мистецтві. Аналіз розвитку нових форм та 

образних систем в сучасному мистецтві. Створення візуального образу на основі 

роботи з простором, інтерпретації лендарту, образів реального простору. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ  (Семестр 8) 120 24 24 - 72 

Змістовий модуль 1 30 8 8 - 14 

Змістовий модуль 2   30 8 8 - 14 

Змістовий модуль 3   45 8 8  29 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 

 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст 
ауд. 

год. 

Змістовий модуль 1 

1.1 Вплив інноваційних 

технологій на сучасне 

мистецтво 

Вступ до вивчення дисципліни. Окреслення 

основних понять в сучасному мистецтві та 

означення новітніх напрямків інноваційних 

технологій. 

2 

1.2 Традиційні і сучасні 

технології в 

образотворчому 

мистецтві 

Проблема дихотомії традиції та новації в 

художніх практиках. Визначення класифікації 

технологій в сучасному мистецтві. 

4 

1.3 Практико-

технологічна база 

візуального мистецтва 

Аналіз практико-технологісної бази сучасного 

мистецтва. Визначення провідних теоретичних 

концепцій 

2 

Змістовий модуль 2 

2.1 Становлення сучасної 

культури візуальної 

 

Визначення основних етапів становлення 

сучасної візуальної культури. Вплив сучасної 

візуальної культури на сприйняття та аналіз 

2 
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творів сучасного мистецтва. 

2.2 Напрямки та течії в 

сучасному мистецтві 

Визначення провідних напрямів та течій в 

сучасному  мистецтві. 

4 

2.3 Постекранні 

технології 

Введення терміну постекранні технологій. 

Вплив інноваційних технологій на розвиток 

Нових медіа 

2 

Змістовий модуль 3 

3.1 Структура інституцій 

сучасного мистецтва 

Огляд структури інституцій сучасного 

мистецтва. Порівняння українського та 

світового досвіду 

2 

3.2 Новітня фіджитальна 

естетіка 

Огляд фіджитального простору в сучасному 

мистецтві. Формування впливу інноваційних 

технологій на заблюрення меж фізичного, 

віртуального та доповненого світів. 

2 

3. Провідні тенденції в 

сучасному мистецтві 

України 

Огляд глобальних тенденцій в сучасному 

мистецтві. Визначення провідних напрямків 

художньої діяльності «сьогодні». 

4 

 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст 
ауд. 

год. 

Змістовий модуль 1 

1.1 Артбук Створення художнього образу «Ім’я» на 

основі авторських почуттів. Застосування 

методу абстрагування, асоціації, 

інтерпретації. Робота з літературними та 

музичними образами.  

4 

1.2 Колаж. «Килим» Створення візуального образу на основі 

використання власного фотоархіву, 

графічної, кольорової мови. Застосування 

методу інтерпретації. Еклектична складова. 

4 

Змістовий модуль 2 

2.1  Серія графічних робіт 

«Портрет і простір» 

Створення візуального образу на основі 

використання історичних стилів та 

сучасних засобів, технік та технологій 

зображення. Комплексний підхід. 

Поєднання стилів і форм. Масштабний 

формат. 

8 

Змістовий модуль 3 

3.1 Серія візуальних образів 

«Лабіринт» 

Створення візуального образу на основі 

роботи з простором, інтерпретації 

лендарту, образів реального простору. 

8 
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8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний: 

- графічний контроль; 

-  перегляд практичних робіт; 

-  усне індивідуальне та фронтальне опитування; 

- захист доповіді, реферату презентації. 

 Підсумковий контроль – диференційований залік. 

 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ  (Семестр 4) 100 34   

Змістовий модуль 1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 2   25 12 - 13 

Змістовий модуль 3   25 12  13 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Практичне завдання №1. Створення художнього образу «Ім’я» на 

основі авторських почуттів (перегляд, усне опитування, 

презентація) 

5 

Практичне завдання №2. Створення візуального образу «Килим» 

на основі використання власного фотоархіву, графічної, 

кольорової мови. Колаж (перегляд).  

5 

Завдання до самостійної роботи. Виконання замальовок та 

пошукових ескізів до завдань модуля (модульний перегляд, захист 

презентації, реферату) 

10 

Змістовий модуль 2 25 

Практичне завдання №3 Серія графічних робіт «Портрет і 

простір» (перегляд) 
12 

Завдання до самостійної роботи. виконання замальовок та 

пошукових ескізів до завдань модуля (модульний перегляд, захист 

презентації, реферату) 

13 

Змістовий модуль 3 25 

Практичне завдання №4 Серія візуальних образів «Лабіринт» 

(перегляд)  
12 
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Завдання до самостійної роботи. виконання замальовок та 

пошукових ескізів до завдань модуля (модульний перегляд, захист 

презентації, реферату). 

13 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання 10 

Перегляд практичних робіт 20 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

Чирва А. Ю. Хрисанфова Д. В. Матеріали до лекцій та практичних занять. URL:  

https://drive.google.com/drive/folders/1g74XTSLZIO3DQH1OUhDExzYiWlw7Tz1x?

usp=sharing 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурс 

  

1. Андреев В. Эстетика и антиэстетика URL:  http://www.vladimirandreyev.com/node/617   

2. Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ - начала XXI 

века. СПб.: Азбука-классика, 2007. URL:  http://intoclassics.net/load/4-1-0-2419   

3. Арт-азбука. Словарь современного искусства / Под редакцией М. Фрая. М.: [Б. 

и.], 1998. URL:  http://azbuka.gif.ru/main/   

4. Вестник современного искусства URL:  http://www.cirkolimp-tv.ru/   

5. Деготь Е. Современное искусство – сфера западничества URL:  
www.gif.ru/azbuka/imnortans/   

6. Зонтаг С. Хеппенинг: искусство безоглядных сопоставлений, 1962. URL:  
http://www.fmob.ru/b/viewtopic.php?t=826   

7. Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 2001. URL:  
http://yanko.lib.ru/books/encycl/post_mod_encyclop_all.html   

https://drive.google.com/drive/folders/1g74XTSLZIO3DQH1OUhDExzYiWlw7Tz1x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g74XTSLZIO3DQH1OUhDExzYiWlw7Tz1x?usp=sharing
http://www.vladimirandreyev.com/node/617
http://intoclassics.net/load/4-1-0-2419
http://azbuka.gif.ru/main/
http://www.cirkolimp-tv.ru/
http://www.gif.ru/azbuka/imnortans/
http://www.fmob.ru/b/viewtopic.php?t=826
http://yanko.lib.ru/books/encycl/post_mod_encyclop_all.html
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8. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх 

спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / ІПСМ 

АМУ. К.: ВХ[студіо], 2008. 188 с.  

9. Тетерин С. Европейские фестивали видео- и медиа- искусства в XXI веке. 

URL:   http://teterin.ru/lect/eurofests_xxi.htm   

 

Рекомендована література та інформаційні ресурс 

10. Арт-азбука. Словарь современного искусства / Под редакцией М. Фрая. М.: [Б. 
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