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1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасне мистецтво» є 

формування у студентів базових знань з теорій сучасного мистецтва, принципів, 

підходів та методів створення сучасного арт-продукту. Розвиток вмінь 

мистецтвознавчого аналізу та здатності до інтерпретації творів сучасного 

мистецтва. Формування об'єктивного розуміння ключових явищ та сучасної 

динаміки світового мистецького процесу. 

 

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

дисципліни: Історія світової художньої культури, Теоретичні та методичні основи 

образотворчого мистецтва, Основи художньої композиції, Декоративно-прикладне 

мистецтво, Живопис, Кольорознавство, Рисунок та пластична анатомія. 

 

1. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  

ПРН 5. 

Аналізувати та 

обробляти 

інформацію з 

різних джерел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

словесні 

(розповідь-

пояснення, 

лекція, 

дискусія); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді) 

 

усне опитування; 

письмовий та 

графічний 

контроль 

(контрольні 

роботи); 

індивідуальне та 

фронтальне 

опитування; 

підсумковий 

контроль – 

диференційований 

залік 

ПРН 5.1. Знати базову 

термінологію та 

ключові теоретичні 

поняття сучасного 

мистецтва 

ПРН 5.2. Визначати 

провідні тенденції, 

стилі та напрямки 

сучасного мистецтва 

 

 

 

 

ПРН 9. 

Застосовувати 

знання з історії 

мистецтв у 

професійній 

діяльності, 

впроваджувати 

український та 

зарубіжний 

мистецький 

досвід. 

 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді) 

 

індивідуальне та 

фронтальне 

опитування 

 

ПРН 9.1. Мати навички 

осягнення досвіду 

сучасного мистецтва. 

ПРН 9.2. Визначати 

стилістичні ознаки та 

художні засоби їх 

втілення у творах 

сучасного мистецтва 
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ПРН 14. 

Трактувати 

формотворчі 

засоби 

образотворчого 

мистецтва, 

декоративного 

мистецтва, 

реставрації як 

відображення 

історичних, 

соціокультурних, 

економічних і 

технологічних 

етапів розвитку 

суспільства, 

комплексно 

визначати їхню 

функціональну та 

естетичну 

специфіку у 

комунікативному 

просторі. 

словесні 

(розповідь-

пояснення, 

лекція, 

дискусія); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді) 

 

індивідуальне та 

фронтальне 

опитування; 

підсумковий 

контроль – 

диференційований 

залік 

ПРН 14.1. Визначати 

та аналізувати основні 

характеристики 

образної мови та 

художні засоби творів 

сучасного мистецтва. 

ПРН 14.2. 

Усвідомлювати вплив 

інституцій сучасного 

мистецтва на художні 

практики сучасного 

мистецтва. 

 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль. Сучасне мистецтво 

 

Змістовий модуль 1 Сучасні мистецькі практики  

Визначення основних понять в сучасному мистецтві. Концептуальні 

положення та дефініції сучасного мистецтва. Жанрово-видова система сучасного 

мистецтва. Аналіз праць провідних теоретиків сучасного мистецтва 

 

Змістовий модуль 2 Інноваційні техніки і технології в образотворчому 

мистецтві 

Еволюція напрямів сучасного мистецтва. Становлення напрямків сучасного 

мистецтва в 1960-70х рр. Характерні особливості сучасного мистецтва 1980-1990х 

рр. Вплив сучасних технологій на мистецтво 2000-2010х рр. Тенденції розвитку 

сучасного мистецтва сьогодні. 

 

Змістовий модуль 3  Пошуки нових форм візуальної образотворчості 

Плюралізм методів та підходів до аналізу творів сучасного мистецтва. 

Визначення провідних концепцій в сучасному мистецтві. Аналіз тенденцій 

розвитку нових форм та образних систем в сучасному мистецтві. 
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5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ  (Семестр 4) 90 17 17 - 56 

Змістовий модуль 1 30 6 6 - 18 

Змістовий модуль 2   30 6 6 - 18 

Змістовий модуль 3   15 5 5  5 

Індивідуальне завдання - - - - - 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 

 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст 
ауд. 

год. 

Змістовий модуль 1 

Термінологічний апарат 

сучасного мистецтва. 

Вступ до вивчення дисципліни. Визначення 

основних понять в сучасному мистецтві.  

2 

Концепції сучасного 

мистецтва 

Концептуальні положення та дефініції 

сучасного мистецтва. Жанрово-видова система 

сучасного мистецтва. 

2 

Теоретична база 

сучасного мистецтва 

Аналіз праць провідних теоретиків сучасного 

мистецтва. Визначення провідних теоретичних 

концепцій. 

2 

Змістовий модуль 2 

Становлення сучасного 

мистецтва 

Еволюція напрямів сучасного мистецтва. 

Становлення напрямків сучасного мистецтва в 

1960-70х рр.  

 

 Конценції мистецтва 

1980-90х рр. ХХ ст 

Характерні особливості сучасного мистецтва 

1980-1990х рр. Визначення провідних 

напрямків та представників. 

 

Сучасні технології та 

мистецтво 

Вплив сучасних технологій на мистецтво 2000-

2010х рр. Тенденції розвитку сучасного 

мистецтва сьогодні. 

2 

Змістовий модуль 3 

Аналіз творів сучасного 

мистецтва 

Плюралізм методів та підходів до аналізу творів 

сучасного мистецтва. Визначення критеріїв в 

різних концепціях. 

2 

Нова міфологія сучасного 

мистецтва 

Визначення провідних концепцій в сучасному 

мистецтві сьогодення.  

2 

Новітні тенденції 

сучасного мистецтва 

Аналіз тенденцій розвитку нових форм та 

образних систем в сучасному мистецтві. 

1 

 

 

7. Теми практичних занять 
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Тема  Зміст 
ауд. 

год. 

Змістовий модуль 1 

1.1 Термінологічний апарат 

сучасного мистецтва 

1) Визначення поняття сучасне мистецтво 

2) Парадокс художнього об’єкту та агенту 

сучасності 

2 

1.2 Концепції сучасного 

мистецтва 

Різновиди та напрямки сучасного 

мистецтва 

2 

1.3 Провідні теорії 

сучасного мистецтва 

1) Філософія структуралізму, 

деконструктивизму, постметафізичного 

мислення, семіотика та ін.  

2) Аналіз теоретичних здобутків 

М.Хайдеггера, Р.Барта, Ж.Бодрійяра, 

Ж.Деррида, М.Фуко та ін. 

2 

Змістовий модуль 2 

2.1 Напрямки сучасного 

мистецтва 60-70 рр. ХХ ст. 

1) Постмодернізм. 

2) Концептуальне мистецтво, хепенінг, 

перформанс, акционізм та ін. 

2 

2.2 Характерні особливості 

сучасного мистецтва 1980-

1990х рр. 

Нова фігуративність. Пошук нових форм та 

образів. 

2 

2.3 Тенденції розвитку 

сучасного мистецтва 

сьогодні 

1) Віртуальне мистецтво, гібридне 

мистецтво, програмне мистецтво та ін. 

2) Метамодернізм.  

2 

Змістовий модуль 3 

3.1 Аналіз творів сучасного 

мистецтва 

Мистецтвознавчий аналіз творів сучасного 

гібридного мистецтва. 

2 

3.2 Новітні тенденції 

сучасного мистецтва 

Визначення напрямків розвитку сучасного 

мистецтва. 

3 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний: 

-   усне опитування; 

-   письмовий та графічний контроль (модульні контрольні роботи); 

-   прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем, захист рефератів та 

презентацій; 

-   індивідуальне та фронтальне опитування. 

 Підсумковий контроль – диференційований залік. 

 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
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Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ  (Семестр 4) 100    

Змістовий модуль 1 25 10 - 15 

Змістовий модуль 2   25 10 - 15 

Змістовий модуль 3   20 10  10 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 25 

Практичне завдання №1. Підготувати доповідь парадокс 

художнього об’єкту та агенту сучасності (усне опитування) 
5 

Практичне завдання №2. Різновиди та напрямки сучасного 

мистецтва (письмове опитування) 
5 

Завдання до самостійної роботи №1. Визначення провідних 

теоретичних концепцій (захист доповіді) 
10 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ1 (письмовій 

контроль) 
5 

Змістовий модуль 2 25 

Практичне завдання №3 Концептуальне мистецтво, хепенінг, 

перформанс, акционізм та ін. (захист презентації) 
5 

Практичне завдання №4 Участь у дискусійній платформі «Нова 

фігуративність»  (фронтальне опитування) 
5 

Завдання до самостійної роботи №3 Віртуальне мистецтво, 

гібридне мистецтво, програмне мистецтво та ін. (захист доповіді) 
10 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ 2. (усний 

контроль) 
5 

Змістовий модуль 3 25 

Практичне завдання №5 Мистецтвознавчий аналіз творів 

сучасного гібридного мистецтва. (захист доповіді) 
10 

Завдання до самостійної роботи №5. Визначення напрямків 

розвитку сучасного мистецтва (графічний контроль) 
5 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ 3 (письмове 

опитування) 
5 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Художньо-образний аналіз твору 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 100 
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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. 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   

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   

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


9 

 

10. Уорхол Э. Философия Энди Уорхола (От А к Б и наоборот) / Пер. Г. Северская. 

– М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. – 210 с. URL:  

http://www.litres.ru/raznoe/filosofiya-endi-uorhola/  

11. Фрай М. Нет-арт. URL:  http://azbuka.gif.ru/alfabet/n/netart/  

12. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические 

формы / Пер. с нем. СПб.: Академический проект, 2004. 560 с. URL:  

https://www.twirpx.com/file/2096430/  

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

Освітній компонент не потребує спеціального обладнання. 

 
 

http://azbuka.gif.ru/alfabet/n/netart/
https://www.twirpx.com/file/2096430/

