




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – полягає в тому, щоб надати студентам цілісне уявлення про 
історію художньої культури  XX та XXI століття, а саме, оволодіння теоретичними 
знаннями щодо логіки розвитку стилів та жанрів, їх взаємопроникнення та синтезу. 
Дана мета передбачає вивчення історії західноєвропейської, української та російської 
культури XX-XXI ст. та ознайомлення з сучасними стилями та напрямками мистецтва. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу, 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, 
аналізувати мистецькі твори 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 явищ;  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно культурно-мистецьких 
подій та явищ; використання іншомовних фахових культурологічних інформативних 
джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Художня культура XX-XXI століття 
в умовах глобалізації» належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у 
I-ІI семестрі магістратури. Навчальна дисципліна знайомить студентів з основними 
закономірностями розвитку мистецтва XX-XXI ст. Навчальна дисципліна узагальнює та 
систематизує уявлення про процеси, що відбуваються в художній культурі XX  - XXI ст. у 
академічній та неакадемічній музиці (джазі, рок-, поп-музиці та хіп-хопі), кінематографі 
та образотворчому мистецтві. Здійснюється поступовий розгляд художніх напрямків та 
виокремлюються їх характерні риси. Вивчається специфіка творчого методу найбільш 
яскравих представників художньої культури XX-XXI століття в контексті глобалізації. 
Аналізується трансформація природи мистецтва в умовах глобалізації,  інноваційний 
характер сучасного мистецтва, феномен креативного простору та художній світ 
сучасної України: набутки, точки прориву, проблеми і перспективи. Розглядається 
мистецтво в культурній дипломатії глобалізованого світу. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про мистецтво 
XX-XXI ст., створити картину взаємодії між основними художніми стилями та вивчити 
вплив глобалізаційних процесів на формування нових стильових напрямків. В 
результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних 
знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях 
художньої культури, вміючи надавати неупереджену експертну оцінку мистецьким 
творам та явищам сучасного світу. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 1  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК 8. Здатність проведення досліджень та викладання на відповідному рівні.  
ФК 1. Усвідомлення взаємозв’язку культурних текстів та контекстів. 
ФК 6. Здатність критично осмислювати історичні здобутки та новітні досягнення 
культури. 



ФК 9. Здатність використовувати сучасні методи та інструменти культурології, методи 
аналізу даних та інформаційні технології для проведення наукових досліджень, 
аналізувати і презентувати результати досліджень, аргументувати висновки.  

5. Результати навчання:  

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 
4. автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
предмет, методи, теоретичні 
основи вивчення художньої 
культури XX-XXI століття в умовах 
глобалізації, що склалися в 
культурології, мистецтвознавстві, 
музикознавстві;  

Лекції, 
самостійна робота 

контрольні 
роботи, 
творча 
робота,  іспит 

10 

1
1.2 

принципи та закономірності 
розвитку художньої культури; 

самостійна робота Усна доповідь,  
творча 
робота, іспит 

5 

1
1.3 

базові уявлення про специфіку 
мистецтва XX-XXI ст., основних 
діячів у сфері художньої культури 
XX-XXI ст., вплив світоглядних 
орієнтирів суспільства на 
розвиток мистецтва; 

Лекції, семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

контрольні 
роботи, 
творча 
робота, іспит 

10 

1
1.4 

новітні напрямки мистецтва та їх 
місце в культурі; 

Лекції, самостійна 
робота 

Аналіз 
першоджерел, 
творча 
робота, іспит 

5 

1
1.5 

особливості впливу 
соціокультурних чинників на 
формування індивідуального 
творчого авторського методу; 

Семінари, 
самостійна робота 

творча 
робота, іспит 

5 

1
1.6 

закономірності, пов’язані зі 
становленням нових художніх 
стилів та їх зв'язок з процесом 
глобалізації. 

Лекції, 
самостійна робота 

контрольні 
роботи, іспит 

5 

 Вміти:    
2

2.1 
 застосовувати знання історії 
мистецтва до аналізу тенденцій 
розвитку художньої культури 
сучасності, аналізувати мистецькі 
твори з виокремленням їх 
належності до певної доби, стилю, 
жанру, досліджуючи особливості 
драматургії твору, форми та 
змістовного навантаження;  

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді,  
дослідження 
мистецького 
твору, 
самостійне 
дослідження 
проекту, 
тексти до 
виставки , 
письмова 

20 



контрольна 
робота, іспит 

2
2.2 

здійснювати експертну оцінку 
творів та феноменів, які мають 
приналежність до художньої 
культури; 
 

Семінар, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дослідження 
мистецького 
твору, 
самостійне 
дослідження 
проекту, 
тексти до 
виставки, 
іспит 

10 

1
2.3 

аналізувати та виявляти сучасні 
тенденції зміни динаміки та 
структури споживчих переваг 
населення в культурних благах та 
послугах; пояснювати процеси 
функціонування сфери культури;  
робити висновки щодо 
формування сучасної мистецької 
мапи світу використовуючи 
системне знання особливостей 
етнічної, національної та 
цивілізаційної специфіки в історії 
культури. 

Семінари, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
дослідження 
мистецького 
твору, 
самостійне 
дослідження 
проекту, 
тексти до 
виставки,  
іспит 

5 

 комунікація:    
3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої 
культурологічної літератури в 
підготовці до семінарських занять 
та написання самостійних робіт; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дослідження 
мистецького 
твору 

5 

3
3.2 

презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
дослідження 
мистецького 
твору, 
самостійне 
дослідження 
проекту, 
тексти до 
виставки 

5 

2
3.3 

 вести полеміку стосовно питань 
функціонування художньої 
культури в умовах глобалізації та 
міжкультурного діалогу на основі 
володіння категоріально-
поняттєвим апаратом 
культурології.       

Семінари Дискусії 5 

 автономність та    



відповідальність: 
4

4.1 
самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
історії мистецтва, вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 
синтезу наукової інформації 

Самостійна робота Усні доповіді, 
дискусії, 
дослідження 
мистецького 
твору, 
самостійне 
дослідження 
проекту, 
тексти до 
виставки 

5 

4
4.2 

вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язані із 
аналізом явищ художньої 
культури та порівнювати їх із 
результатами власне проведених 
досліджень цінностей мистецьких 
явищ сучасності.  

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
дослідження 
мистецького 
твору, 
самостійне 
дослідження 
проекту, 
тексти до 
виставки 

5 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
               Результати навчання дисципліни  

 
 
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 1. Розуміти специфіку та особливості 
реалізації культурних ідей, образів, та смислів, а 
також критично оцінювати можливості їхньої 
інтерпретації для розв’язання суспільно-
значимих проблем. 

+
+ 

+
+ 

+
 + 

+
 + 

+
+ 

+
 + 

+
 + 

       

ПРН 2. Аналізувати текстові та візуальні джерела 
інформації щодо культурних явищ та процесів, 
верифікувати інформацію у відповідності до 
професійних задач. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+
+ 

+
 + 

+
 + 

+
+ 

     

ПРН 6. Вільно спілкуватися державною та 
іноземною мовами усно і письмово для 
обговорення професійних питань, презентації 
результатів досліджень та проектів. 

      + + + +
+ 

+
+ 

+
+ 

+  

ПРН 7. Оцінювати історичні здобутки та новітні 
досягнення культурології. 

 +

+ 

 +

+ 

 +

+ 

 + +

+ 

 +  +
+ 

+
+ 

ПРН 12. Збирати, аналізувати та оцінювати 
емпіричні факти та здійснювати їх інтерпретацію 
у відповідності до сучасних теоретичних уявлень 
відповідного напряму культурології. 

      
+

+ 

+

+ 

+

+ 

  +
+ 

+
+ 

+
+ 

 



7. Схема формування оцінки: 

I cеместр 
7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 

2.3,  3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 –28 / 50 балів 

2. Самостійна робота №1 (творча робота): РН 1.1 – 1.5 – 12 / 20 балів 

Самостійна робота №2 (дослідження мистецького твору): РН 2.1., 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2 – 8 / 10 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (робота з текстами, творчі доповіді, дослідження 

мистецького твору). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.3, 1.6, 2.1  – 12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Підсумкова контрольна робота Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

II cеместр 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання  



 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 

(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 

загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 

2.3,  3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2  –18 / 30 балів 

2. Самостійна робота (самостійна робота №3 - Самостійне дослідження проекту, 

самостійна робота №4 - тексти до виставки): РН 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2 – 1.5 – 14 / 

20 балів 

3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 1.6, - 4 / 10 балів  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із 

балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах), 2) самостійну роботу (самостійне дослідження проекту, тексти до виставки), 3) 

контрольну роботу. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 

екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова 

оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи 

(мінімум 24, максимум 40 балів). 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

7.2 Організація оцінювання: 



І семестр 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10,11, 12, 

13 протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. У 

разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«4» х 7 = 28 «5» х 10 = 50 

Самостійна робота  Самостійна робота №1 Теми 7 

та 13 - підготувати творчу 

роботу про представників 

сучасної художньої культури. 

Доповідь має оздоблюватись 

мистецькими прикладами. 

Текст доповіді надається також 

в електронному вигляді 

викладачу. 

 

«6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 

Самостійна робота №2 Тема 4 - 

письмовий аналіз мистецького 

твору  за схемою (додаток) 

«8» х 1 =8 «10» х 1 = 10 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-13 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

ІІ семестр 

7.2 Організація оцінювання: 

Організація оцінювання: 

Семестрова робота 

 

Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 

Аудиторна 

робота: усна 

доповідь на 

семінарі, 

доповнення, 

участь у 

дискусіях 

До тем: 2, 4, 6, 9, 11, 12  протягом 

семестру згідно із графіком 

навчальних занять. У разі відсутності 

студента на занятті теми необхідно 

відпрацьовувати у письмовому 

вигляді 

«3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота №3 До теми 6:  

дослідження проєкту Марини 

Абрамович із залученням даних її 

біографічної самопрезентації 

(Додаток самостійної роботи 

студента) 

«8» х 1 = 8 «10» х 1 = 10 



 Самостійна робота №4 До теми 11: 

написання текстів до виставки – 

кураторського тексту, прес-релізу, 

репортажу (Додаток самостійної 

роботи студента) 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Контрольна 

робота 

 

До тем  2-7,  9, 11-13  

 

«4» х 1 = 4 

 

«10» х 1 = 10 

Підсумкова 

семестрова 

оцінка   

  

48 

 

60 

 

Критерії оцінювання: 

Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

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 

Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

 

Самостійна робота (конспект першоджерел як відпрацювання пропущеного 

семінарського заняття): 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

 

Самостійна робота №1 та №2 (творча робота та аналіз мистецького явища): 

10-8 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 

здійсненного дослідження. 

7-6 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. Допускаються несуттєві 

неточності  

5-4 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 

3-0 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 виконанні завдань 

 

Самостійна робота №3 (дослідження проєкту Марини Абрамович із залученням 

даних її біографічної самопрезентації) та самостійна робота №4 (написання 

текстів до виставки – кураторського тексту, прес-релізу, репортажу): 

10-9 балів - студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження  

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  

6-5 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 

4-0 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 

 

Контрольна робота: 

10-9 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 письмової роботи 

8-7 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 письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

6-5 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 

4-0 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 

 

Підсумкова контрольна 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 

підсумкової контрольної 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 підсумкової контрольної 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 виконанні завдань 

 

Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

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 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 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 

 

7.3 Шкала відповідності: 

І семестр 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

ІІ семестр 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
I cеместр  

 

№ п/п Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Музична культура XX-XXI ст. в умовах глобалізації 

1 
Тема 1. Академічна західноєвропейська 
музика XX-XXI століття 

2 2 8 

2 
Тема 2. Американська композиторська 
школа XX-XXI ст.:мінімалізм 

2  2 

3 
Тема 3. Жанри «мюзикл» та «рок-опера» в 
музичній культурі XX-XXI ст. 

2 2 
4 

4 
Тема 4. Українська академічна музика XX –
XXI ст. Самостійна робота «Аналіз 
мистецького твору» 

2 2 
12 

5 
Тема 5. Видатні іспанські та аргентинські 
композитори та виконавці XX ст. та 
напрямок World music 

 
2 

 
4 

6 Тема 6. Неокласика або Classical crossover 2 2 6 

7 

Тема 7. Особливості розвитку популярної 
масової музичної культури XXI ст. Творча 
робота щодо представників сучасної 
художньої (музичної) культури 

2 2 

14 

Частина 2. Кіномистецтво XX-XXI ст. в умовах глобалізації 

8 
Тема 8. Особливості розвитку кіномистецтва 
у другій половині ХХ століття 

2  6 

9 

Тема 9. Характерні риси сучасного 
кінематографу – новітні тенденції, 
інтерактивне кіно, фільми віртуальної 
реальності 

2 2 8 

10 

Тема 10. Серіал як культурологічний 
феномен другої половини ХХ – ХХІ століття. 

Дорами та веб – серіали. 
4 2 8 

11 
Тема 11. Платформа NETFLIX та кіновсесвіт 
MARVEL. Анімаційне мистецтво – еволюція 
призначення. 

2 2 6 

12 

Тема 12. Міжнародні Кінофестивалі – 
Венеційський, Каннський, Берлінський, 
Індійський, Шанхайський, та кінопремія 
«Оскар» 

 
2 

 
2 6 

13 

Тема 13. Глобалізаційні процеси та 
національний кінематограф. Творча робота 
щодо представників сучасної художньої 
(кінематографічної) культури 

2 2 16 

 Підсумкова контрольна робота  2  

 ВСЬОГО 28 22 100 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 



Лекцій   – 28 год. 
Семінари   – 22 год. 
Самостійна робота  - 100 год. 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
II cеместр  

, 
 

№ 

п/

п 

 

                       Назва лекції 

Кількість годин 

 

Лекції 

 

Семінари 

 

 

Самостійна 

робота 

1 Тема 1. Художня культура як предмет 

культурологічного аналізу. Методологія вивчення 

художньої культури 

2  2 

2 Тема 2.  Явище перехідності в історії культури 2 
 

2 4 

3 Тема 3. Глобалізація як тенденція культурного 

розвитку рубежу ХХ-ХХІ ст. 

2  2 

4 Тема 4. Трансформації природи мистецтва в умовах 

глобалізації 

 

4 2 6 

  5 

 

Тема 5.  Акціонізм як явище мистецтва: витоки, 

типологія 

  10 

  6 

 

Тема 6.  Сучасна практика художнього акціонізму. 

Презентація самостійного дослідження проєкту 

перформера із залученням даних його 

біографічної самопрезентації 

2 2 16 

7 

 

Тема 7. Митець – креатор – арт-іст: автор у 

сучасному художньому просторі 

2  2 

  8 

 

Тема 8. Феномен креативного простору 2   

9 

 

Тема 9. Художній світ сучасної України: набутки, 

точки прориву, проблеми і перспективи 

4 2 16 

 

10 

 

Тема 10. Фестивалі та бієнале мистецтва, аукціонні 

доми у контексті міжнародного арт-ринку  

2   

 

11 

 

Тема 11. Кураторство і арт-критика як складові 

сучасного художнього процесу. Тексти до 

виставки: кураторський текст, прес-реліз, 

репортаж  

 2 16 

12 Тема 12. Арт-ринок у соціодинаміці сучасної 

художньої культури 

2 2 4 

 

13 

Тема 13. Мистецтво в культурній дипломатії 

глобалізованого світу 

2  2 

  Підсумкова контрольна робота  

 

2   

 ВСЬОГО 

 

28 12 80 

Всього – 120 год 
Лекцій   – 28 год. 
Семінари   – 12 год. 
Самостійна робота  - 80 год. 
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