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ВСТУП 

Мета дисципліни – формування у студентів комплексу знань щодо виникнення та 

розвитку мистецьких явищ на сучасній часовій історичні дистанції, навичок вільного 

орієнтування в сучасному мистецькому просторі України та розуміння особливостей 

розвитку українського сучасного мистецтва в єдності його формальних і змістовно-

образних ознак. 

 

1. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати  основні терміни та поняття з історії розвитку історії мистецтва та культури. 

2. Вміти визначати характерні риси актуальних українських мистецьких процесів та 

течій. 

3. Володіти навичками джерельної критики, історичного аналізу, встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків. 

2.  Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Сучасна виставкова діяльність: тенденції та форми» охоплює 

коло питань, пов’язаних з історією становлення та перспективами розвитку вітчизняних 

мистецьких процесів на сучасному етапі та репрезентації сучасного українського мистецтва 

на світових мистецьких форумах. Під час лекційних занять розглядаються питання, 

пов’язані з особливостями мистецьких процесів, що мали місце на теренах України 

протягом ХХ-ХХІ ст. і вплинули на формування сучасного мистецького контенту. 

Особлива увага приділена явищу авангарду в історичному контексті, мистецько-

культурним аспектам еволюції нонконформізму, проблемі зародження нових стильових 

жанрів під впливом телебачення, реклами, дизайну, новітніх цифрових технологій та 

візуальному мистецтву в цілому на перетині новітніх мистецьких парадигм.  

 

3. Завдання (навчальні цілі): 

Формування у студентів цілісної системи знань про витоки та динаміку становлення 

сучасного українського мистецтва, бачення актуальних для українського мистецтва 

проблем та формування уяви студентів про перспективи подальшого розвитку українського 

мистецтва у контексті глобальних світових культурних процесів, вміти аналізувати роль 

сучасного мистецтва у суспільстві, диференціювати його засадничі світоглядні орієнтири та 

оперувати отриманими знаннями в своїй професійній діяльності. 

 

4. Результати навчання за дисципліною: 
Підсумкова контрольна робота (залік) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати основні терміни, поняття, 

особливості та характерні риси 

історії виставкової справи. 

Лекція Контрольна 

робота 1 
(тест) 
 

10 

1.2 Знати основні терміни, поняття, 

особливості та характерні риси 

сучасної виставкової справи.  

Лекція Контрольна 

робота 2 
(тест) 

10 

2.1 Вміти охарактеризувати (визначити Лекція, семінар Підсумкова 10 



 

риси, які характерні й властиві) 

основні тенденції сучасних виставок. 
контрольна 

робота (залік) 
2.2 Вміти критично аналізувати 

стилістичні та технічні особливості 

сучасних творів образотворчого 

мистецтва. 

Лекція, семінар Підсумкова 

контрольна 

робота (залік) 

10 

3.1 Вміти підтримувати наукову 

дискусію на тему сучасних тенденцій 

у виставковій справі. 

Семінар Усне опитування 35 

4.1 Вміти прийняти рішення щодо 

вибору теми есе з виставкової галузі. 
Есе Індивідуальне 

завдання 1 
Індивідуальне 

завдання 2 

25 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання 

дисципліни  (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

1.1 1.2. 1.3. 1.4. 

 

 

1.5. 
2.1 2.2 2.3. 2.4. 2.5 3.1 4.1.  

Знання менеджменту та 

маркетингу в музейній та 

пам’яткоохоронній справі.  

+       +      

Уміння розробляти та 

реалізовувати освітньо-наукові 

проекти в Україні та за її 

межами на основі принципів 

міжнародного співробітництва 

у сфері культури і мистецтва. 

 

 + + +  +   + +    

Створювати та просувати 

музейний продукт, приводити 

послуги установи у 

відповідність до вимог 

сучасного ринку. 

   + + + +   +    

Володіти навичками атрибуції 

музейних предметів та 

культурних цінностей, їх 

наукового опису та 

інвентаризації. 

      +    + +  

Володіння достатніми 

знаннями в галузях, пов’язаних 

з організацією збереження, 

інтерпретації та використання 

спадщини, що дасть 

можливість критично 

аналізувати ситуацію та 

визначати ключові тенденції 

розвитку музейництва та 

пам’яткоохоронної галузі. 

 

             



 

          +    

 

6. Схема формування оцінки.  

6.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1, 1.5. — 10 балів/ 6 балів*. 
2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.4., 2.1.— 10 балів/ 6 балів. 
3. Індивідуальне завдання 1: РН 1.2. - 10 балів/ 6 балів. 
4. Індивідуальне завдання 2: РН 1.3. - 15 балів/ 9 балів. 
5. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗМ 1): РН 1.1., 1.5. - 15 балів/ 9 

балів.  
6. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗМ 2): РН 1.4., 2.1. - 20 балів/ 12 

балів.  
7. Підсумкова контрольна робота Р.Н. 2.2., 4.1. - 20 балів / 12 балів 
* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

 
- підсумкове оцінювання: залік.  

 
6.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох 

змістових модулів (бали, отримані за модульні контрольні роботи (у формі тестування); 

бали, отримані за виконання індивідуальних завдань; бали, отримані за роботу на 

семінарських заняттях, а також бали, які отримані за підсумкову контрольну роботу. 
Зразки тестових завдань для модульних контрольних робіт, перелік індивідуальних 

завдань, питання та завдання підсумкової контрольної роботи див. Навчально-

методичний комплекс з даної дисципліни). 
Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 

змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – тема 3. 
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  
 

Змістовий модуль 1  
 

Сучасна виставкова діяльність: 

проблеми термінології. 

Змістовий модуль 2 
Кураторська практика в сучасному 

мистецтві. Світовий досвід та 

український контекст. 

Підсумковий 

контрольна 

робота / 
залік 

35 залікових балів 
(максимум) 

45 залікових балів 
(максимум) 

 

 

 

 
20 балів 

(максимум) 

Виконання 

індивідуального 

завдання (есе) 

Семінари Модульний 

контроль 
Виконання 

індивідуального 

завдання (есе) 

Семінари Модульний 

контроль 

10 
(максимум) 

15 
(макси-

мум) 

10 
(максимум) 

15 
(максимум) 

20 
(макси-

мум) 

10 
максимум 

 



 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість досягти від 1 до 

5 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

• повнота розкриття питання 1 бал; 

• логіка викладення 1 бал; 

• використання основної і додаткової літератури 1 бал; 

• використання ілюстративних матеріалів 1 бал 

• аналітичні міркування, вміння робити висновки 1 бал. 
 
Індивідуальне завдання студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного 

Змістового модулю, зокрема Індивідуальне завдання 1 і Індивідуальне завдання 2.  

Критеріями оцінки Індивідуального завдання 1 є:  
• глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція 10 бали; 
• тема розкрита неповно 7 бали; 
• робота суто компілятивного рівня 5 бали; 
• розкритий лише окремий аспект 3 бали. 

Критеріями оцінки Індивідуального завдання 2 є:  
• глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція 15 балів; 
• тема розкрита неповно 10 бали; 
• робота суто компілятивного рівня 7 бали; 
• розкритий лише окремий аспект 5 бали. 
 
Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

контрольні роботи у формі тестування, зокрема Контрольна робота 1 і Контрольна 

робота 2. Завдання з тестування містить 11 запитань, правильна відповідь на кожне з яких 

оцінюється в 1 бал. У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 

перездачі модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про 

порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації 

навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 
Умовою допуску до підсумкової контрольної роботи (чи/або заліку) є отримання 

студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-

розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне складання модульних 

контрольних робіт та виконання індивідуальних робіт, передбачених робочою програмою 

навчальної дисципліни. Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової контрольної 

роботи (заліку) – 48 балів. 
 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 
Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 



 

передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. Студент, який набрав 

суму балів не менше встановленого мінімуму залікових балів (60) має право, за 

погодженням з викладачем, не виконувати підсумкову контрольну роботу. У випадку, коли 

студент має бажання збільшити кількість балів (але не більше ніж до 100) він складає залік.  
Студенти, які не набрали протягом семестру менше 60 балів обов’язково складають 

залік. 
 

 

6.3 Шкала відповідності оцінок 
Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

77..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і семінарських занять 

№ 

п/п 
Назва  теми* 

Кількість годин 

лекції Семінари 
Самостійна 

робота 
Розділ 1.  

1. 
Вступ. 
Тема 1. Вступ до дисципліни. Мета, завдання та 

зміст навчальної дисципліни. 
1 -  

3. 
Тема 2. Сучасна виставкова діяльність: проблеми 

термінології. 
2 5  

4. Контрольна робота 1 1 -  

Розділ 2.  

5. 
Тема 3. Кураторська практика в сучасному 

мистецтві. Світовий досвід та український 

контекст. 

1 5  

6.  Контрольна робота 2 1 -  

 ВСЬОГО 6 10  
 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 6 год. 
Семінари – 10 год. 
Самостійна робота – 104год. 

 

 

8. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток 

візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / Сидоренко В. Д. ІПСМ АМУ. — 

К.: ВХ[студіо], 2008. — 188 с. 

2. Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; 

голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – К., 2007. – Т. 5 : Мистецтво 

XX століття. – 1048 с. 



 

3. Криволапов М. О. Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: 

Вибрані статті різних років. Кн. І: Формування та розвиток національної мистецької 

школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття / ІПСМ АМУ. — К.: 
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