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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про основні форми сучасних 
художньо-естетичних і соціокультурних практик та нові мистецько-культурні явища, 
що дозволить студентам вільно орієнтуватися та застосовувати актуальні методи 
дослідження реальних процесів у сфері візуальних комунікацій, мистецтва та дизайну. 

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, у т. ч. методи філософії культури, культурної 
антропології, соціології культури, економіки культури; основні культурологічні поняття 
та категорії; основні здобутки матеріальної да духовної культури, їхні суттєві риси; 
історію становлення та розвитку, закономірності, специфіка, 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 культурологічні та філософсько-естетичні концепції та методи в 
процесі осмислення мистецьких та дизайн- явищ; використовувати набуті знання та 
вміння у дослідній, освітній, культурно-організаційній та культурно-виховній роботі;  
 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно культурно-мистецьких 
подій та явищ; використання іншомовних фахових філософських та культурологічних 
інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Науковий семінар зі спеціалізації» 
належить до переліку дисциплін вільного вибору студента та викладається у І семестрі 
магістратури. Навчальна дисципліна знайомить студентів із основами сучасних 
художньо-естетичних і соціокультурних практик та нових явищ у сферах мистецтва, 
дизайну та креативних індустрій в цілому. Визначається предмет, завдання, теоретичні 
основи, методології, основні напрямки та проблематика сучасних досліджень у сфері 
креативних індустрій та візуальних комунікацій. Розглядаються принципи аналізу 
візуальних комунікацій та технологій, надання експертної оцінки тенденціям розвитку 
мистецтв. Пояснюється варіативність форм візуальних практик, яка є результатом 
впливів взаємопов’язаних чинників (художнього мислення і художньої логіки, що 
здійснюється специфічними формоутворюючими засобами мистецтва та культури).  

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 
соціо-культурні дослідження, основну проблематику, дослідницькі підходи та 
методології вивчення різноманіття художньо-естетичних практик шляхом їхньої 
типологізації. В результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив 
теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних 
дослідженнях сучасних художньо-естетичних практик культурних регіонів світу, 
вміючи надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам та феноменам 
мистецького життя країн сучасного світу. 

 

 



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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
основні форми сучасних художньо-
естетичних і соціокультурних 
практик та нові мистецько-культурні 
явища у сферах мистецтва, 
дизайну та креативних індустрій в 
цілому 

Практичне 

заняття, самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.2 
Основні тенденції розвитку 
мистецтва, принципи виникнення 
окремих видів мистецтва та появи 
нових видів мистецтва; специфіку 
художнього мислення і художньої 
логіки, що здійснюється 
конкретними формоутворюючими 
засобами мистецтва 

Практичне 

заняття, самостійна 

робота 

Усна доповідь 10 

1

1.3 
Принципи репрезентації об’єкти і 
предмети культурної спадщини як 
складові культури та культурного 
буття людини в їх цілісності, у 
контексті взаємодії системних 
елементів культури на кожному 
етапі історичного процесу 

Практичне 

заняття, самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.4 
нові методологічні принципи 
дослідження мистецьких традицій 
та основних форм сучасних 
художньо-естетичних практик в 
сфері візуальних комунікацій 

Самостійна 

робота 

Конспект 

першоджерел 

10 

 Вміти:    

2

2.1 
аналізувати науково-історичну та 
літературну спадщину, 
орієнтуватися у особливостях 
мистецької традиції та основних 
формах сучасних художньо-
естетичних практик культурних 
регіонів світу 

Практичне 

заняття, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

10 

2

2.2 
класифікувати види та типи 
мистецьких практик; аналізувати 
візуальні комунікації та технології 

Семінар, 

Самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

2.3 
здійснювати експертну оцінку 
тенденціям розвитку візуальних 

Практичне 

заняття, Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

5 



та прикладних мистецтв; 
аргументовано підсумовувати 
висновки щодо форм мистецьких 
та дизайн- практик 

самостійного 

дослідження 

1

2.4 
логічно правильно міркувати, 
критично мислити, грамотно і 
переконливо будувати власну 
аргументацію на основі базових 
знань про теорії та прийоми 
аргументації 

Практичне 

заняття, Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії 

5 

1

2.5 
самостійно визначатися щодо 
нових культурно-мистецьких 
явищ, обґрунтовуючи своє 
судження смаку щодо художнього 
або естетичного явища 
 

Практичне 

заняття, Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

6 

1

2.6 

здійснювати оцінку історичних 
подій, об’єктів і предметів 
культури з точки зору їх впливу на 
формування культурних 
цінностей 

Практичне 

заняття, Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

3 

 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; 

Практичне 

заняття, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

текст 

рекомендацій 

3 

3

3.2 
презентувати результати 
проведених крос-культурних 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів; 

Практичне 

заняття, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

3 

2

3.3 
вести полеміку стосовно питань 
ділової культури в умовах 
глобалізації та міжкультурного 
діалогу на основі володіння 
категоріально-поняттєвим 
апаратом культурології. 

Практичне 

заняття 

Дискусії 3 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
соціо-культурних досліджень, 
вільно володіти методами 
обробки, аналізу та синтезу 
наукової інформації 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

2 



4

4.2 
вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні із 
верифікацією результатів 
існуючих оприлюднених соціо-
культурних досліджень, та 
порівнювати їх із результатами 
власне проведених досліджень 
сучасних мистецьких практик 

Практичне 

заняття, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

4

4.3 
нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених соціо-культурних 
досліджень і пояснень 
особливостей сучасних художніх 
практик 

Практичне 

заняття, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.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 вивченню методології соціо-культурних досліджень 
(предмет, завдання, основні напрямки та методики соціо-культурних досліджень 
сучасних художніх практик різних регіонів світу). 

Друга частина курсу присвячена соціо-культурному аналізу художньо-естетичних 
практик конкретних культурних організацій України та світу. 

 
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 2.1-2.6); 

(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), 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. Конспект першоджерел: 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

4. 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 

Усна відповідь1  Протягом семестру «3» х 6 = 18 «5» х 6 = 30 

Доповнення, участь 

в дискусіях 

Протягом семестру «1» х 6 = 6 «3» х 6 = 10 

Самостійна Презентація самостійного «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

                                                           
 



індивідуальна 

робота2 

дослідження діяльності 

сучасної культурної організації 

України 

Підсумкова 

контрольна робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

1 у разі відсутності студента на практичному занятті, розглянуті на занятті 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 

 

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: 

 Семестрова кількість балів ПКР (підсумкова контрольна робота) / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 

 

Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

                                                           
 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Практичні 
заняття 

Самостійна робота 

Частина 1. Методологія соціо-культурних досліджень художніх практик 

1 
Тема 1.  Предмет та завдання соціо-культурних 
досліджень сучасних художніх та дизайн- практик 

6 16 

2 
Тема 2.  Основні методи соціо-культурних досліджень 
сучасних художніх та дизайн- практик 6 16 

Частина 2. Соціо-культурний аналіз художньо-естетичних практик 

3 
Тема 3.  Основні принципи соціо-культурного аналізу 
та експертної оцінки сучасних художньо-естетичних 
практик України та світу 

8 16 

4 
Презентація самостійного дослідження діяльності 
сучасної культурної організації України 4 16 

5 Підсумкова  контрольна  робота  2  

 ВСЬОГО 26 64 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Семінари   – 26 год. 
Самостійна робота  - 64 год. 

 

  



РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 
1. Гуревич А.Я. Первообразы культуры. //Лики культуры. Альманах. Т.1. – М., 1995. 
2. Кребер Альфред. Стиль и цивилизация //Антология исследований культуры. Т.1. 

– СПб., 1997. 
3. Панченко В. І. Мистецтво в контексті культури.- К. : ТОВ Міжнародна фінансова 

агенція, 1998. - 191 с. 
4. Hazel Clark; David Eric Brody. Design studies: a reader. – Oxford ; New York : Berg, 2009. 
5. The Industrial Design Reader. – Edited by Carma Gorman. – New York ; Allworth Press. 

- 256 p. 
6. Kjetil Fallan. Design History: Understanding Theory and Method. – Oxford ; New York :  

Berg, 2012. 224 pp. 
7. The design history reader / edited by Grace Lees-Maffei and Rebecca Houze. – Oxford ; 

New York :  Berg, 2010. 
 

Додаткова: 
1. Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. – М., Стройиздат, 1983. 
2. Аронов В. Р. Дизайн в культуре ХХ века. 1945-1990 – М.: Издатель Д. Аронов,2013. 

– 406 с. : ил. 
3. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. – Л., Музгиз, 1963. 
4. Буркхард Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. – М., Юристъ, 1996. 
5. Гаспаров М.Л. Сюжетосложение греческой трагедии // Новое в современной 

классической филологии. – М., 1979. 
6. Гачев Г. Жизнь художественного сознания: Очерки по истории образа. – М., 1972. 
7. Зайцнв А.И. Культурный переворот в Древней Греции VІІІ-V вв. до н.э. – Л., 1985. 
8. Кассирер, Э. Философия символических форм: В 3 тт. / Пер. с нем. С. А. Ромашко. 

— М.—СПб.: Университетская книга, 2002. – Т.2. 
9. Михайлов А.В. Языки культуры. – М., 1997 
10. Панченко В.І. Культурологічна концепція мистецтва в сучасній естетичній теорії 

// Духовність українства. – Житомир, 2001. 
11. Пигулевский В.О. Дизайн и культура – Х.: Издательство «Гуманитарный центр», 

2014. – 316 с. 
12. Ранние формы искусства. – М., 1972. 
13. Человек и культура. Индивидуальность в истории культуры. – М., 1990. 
14. Барна Н.В. Дизайн у контексті художньої культури ХХ-ХХІ століть: монографія / 

Барна Н. В. – К.: «Університет «Україна», 2015. – 353 с. 

15. Лакшми Бхаскаран. Дизайн и время. — Пер. с англ. И. Голыбина. - СПб.: Арт-
родник, 2009. 

16. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища : навч. посіб. / С. П. Мигаль, 
І. А. Дида, Т. Є. Казанцева; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. 
політехніки, 2014. - 225 c. 

17. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне. 2-е изд., доп. / под ред. В.О. 
Пигулевского, А.В. Овруцкого – Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2015. – 432 с. 

18. Легенький Ю. Г. Система моды: культурология, эстетика, дизайн / 
Ю. Г. Легенький, Л. П. Ткаченко. — К.: ГАЛПУ, 1998. — 224 с. 

19. Лаврентьев Α. Η. История дизайна. — М.: Гардарики, 2007. — 303 с. 
20. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття: Збірник статей / ІПСМ НАМ 

України; За заг. ред. акад. М. І. Яковлєва; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), 
А. О. Пучков, О. В. Сіткарьова та ін. — К. : Фенікс, 2012. — 256 с. 



21. Норман Д. А. Дизайн привычных вещей = The Design of Everyday Things. — М.: 
«Вильямс», 2006. — С. 384. 

22. Eco U. Function and Sign: The semiotics of Architecture. // Signs, Symbols, Architecture. 
N.Y., 1980. 

 
 


