
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 
Освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Освітній рівень: 

магістр 

 

Вибіркова 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Загальна кількість годин 

– 150 

Сем. 1, 2-й Сем. 1, 2-й 

Лекції 

20 год. год. 

Практичні, семінарські 

28 год. год. 

Самостійна робота 

100 год. год. 

Консультації: 

2 год.  

Вид контролю – залік (ІІ сем.) 

 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 

Мета – ознайомити студентів зі станом наукового осмислення розвитку 

образотворчого мистецтва та архітектури ХХ-ХХІ століть, основними художніми 

напрямками та принципами організації художнього твору, жанрами та їх 

модифікаціями в ХХ – на початку ХХІ століть. 

Кращому усвідомленню загальної панорами розвитку образотворчого 

мистецтва й архітектури зазначеного періоду має сприяти ознайомлення з 

різноманітними концепціями, врахування принципу історичної логіки та 

застосування методу компаративного аналізу, усвідомлення проекцій художніх 

стилів, жанрів і творчості митців початку ХХ століття у мистецтві його другої 

половини – початку ХХІ ст.  
 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

Курс «Пріоритетні мистецькі тенденції ХХ – початку ХХІ ст.» викладається 

студентам ОР магістр і вимагає обізнаності (в об’ємі курсу ЗВО) із історичним 

розвитком та стильовими змінами в культурі й мистецтві, творчістю провідних 

художників, їх спадщини та теоретичними розробками щодо їх вивчення.  

Для успішного освоєння та вивчення даної дисципліни необхідні знання з 

таких предметів, як «Історія зарубіжного мистецтва та архітектури», «Історія 

образотворчого мистецтва та архітектури», «Історія українського образотворчого 

мистецтва», «Історія станкового живопису», «Декоративний живопис» відповідно 

до освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. 



3. Результати навчання за дисципліною 

Курс передбачає узагальнення знань про стильове різноманіття й теоретичні 

концепції розвитку образотворчого мистецтва та архітектури ХХ-ХХІ ст., 

поглиблене вивчення термінології та професійного понятійного апарату. 

Забезпечує розширення знань про естетичні засади й тенденції розвитку ОТМ як 

галузі практичної діяльності, його функцій, структури та різновидів; передбачає 

теоретичне осмислення пріоритетних тенденцій ОТМ на сучасному етапі. 

 
Знання: особливостей мистецьких стилів та 

жанрів, загальні ідеї провідних художньо-

естетичних та культурних тенденцій ХХ-

ХХІ ст. 

Уміння: здійснювати мистецький аналіз 

художніх творів та витворів декоративно-

прикладного мистецтва; виявляти особливості 

композиції, її стилістики та засобів втілення 

художнього змісту. 

ПРН 1 Визначати, аналізувати і 

пояснювати історичні, 

культурологічні, соціокультурні, 

художньо-естетичні аспекти 

розвитку світового та 

українського образотворчого і 

декоративного мистецтва. 

Уміння: визначати художні складові 

мистецьких течій, художньо-технічні 

прийоми; категорії художніх засобів. 

Комунікація: вибудувати та обґрунтовувати 

драматургічну концепцію художнього твору 

на основі проведеного музично-теоретичного 

аналізу. 

ПРН 2 Інтерпретувати та застосовувати 

семантичні, іконологічні, 

іконографічні, формально-

образні і формально-стилістичні 

чинники образотворення. 

Знання: змісту та форм взаємодії та 

співробітництва у закладах сфери культури і 

мистецтва. 

Уміння: налаштувати спілкування, взаємодію 

та співробітництво методом налагодження 

діалогу та індивідуальних/колективних 

взаємовідносин. 

Комунікація: взаємодія з керівництвом, 

колегами, педагогами, студентами. 

ПРН 6 Застосовувати сучасні 

інформаційно-комунікаційні 

технології в освітній та музейній 

справах. 

Знання: поняття та терміни, категорії, 

художні стилі та напрямки ОТМ ХХ-ХХІ ст. 

Уміння: використовувати знання на практиці 

під час вивчення, аналізу та виконання 

творчих завдань. 

ПРН 7 Володіти фаховою 

термінологією, науково-

аналітичним апаратом, 

проводити аналіз та 

систематизацію фактологічного 

матеріалу та методикою 

проведення наукових 

досліджень. 
 



4. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Шкала ЄКТС Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

А 

90-100 балів 

Відмінно 

студент досконало знає теоретичний матеріал і мистецькі зразки; відповідає без 

помилок; вміє застосовувати отриманні знання, оперувати понятійно-

термінологічним апаратом 

В 

82-89 

Добре 

студент на достатньому рівні володіє теоретичним матеріалом, оперує 

понятійно-термінологічним апаратом; але недостатньо орієнтується в 

мистецьких стилях і техніках 

С 

74-81 

Добре 

студент в цілому володіє теоретичним матеріалом, але недостатньо 

переконливо оперує понятійно-термінологічним апаратом; слабо 

орієнтується в мистецьких стилях і техніках. 

Д 

64-73 

Задовільно 

студент не досконало володіє теоретичним матеріалом та оперує 

понятійно-термінологічним апаратом; помітні відсутність системності, 

наполегливості, старанності у вивченні завдань та результативності 

підготовки. 

Е 

60-63 

Задовільно 

студент у цілому обізнаний з теоретичним матеріалом та понятійно-

термінологічним апаратом; явні відсутність системності, наполегливості, 

старанності у вивченні завдань та результативності підготовки. 

FХ 

35-59 

Незадовільно 

явна недбалість індивідуальної підготовки, постійне невиконання 

теоретичних завдань, відсутність самостійної роботи та інтересу до 

предмету (як до історії, так і до зразків мистецтва), що вивчається.  

F 

0-35 

Незадовільно 

Системна недбалість індивідуальної підготовки й невиконання теоретичних 

завдань, відсутність самостійної роботи та інтересу до предмету, що 

вивчається. 
 

Розподіл балів 

РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 
Разом 

Сума 

Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 Т 1.5 Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3 Т 2.4 Т 2.5 

100 

Поточний контроль 
80 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Контроль самостійної роботи 
20 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи), 

практики 

90 – 100 А Відмінно 

82 – 89 В 
Добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
Задовільно 

60 – 63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 



5. Засоби діагностики результатів навчання. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

презентації результатів виконаних практичних завдань, реферати, тести, заліки. 
 

6. Програма навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Пріоритетні мистецькі тенденції першої половини ХХ століття. 

Розділ 2. Пріоритетні мистецькі тенденції другої половини ХХ століття. 
 

7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Пріоритетні мистецькі тенденції першої половини ХХ століття 

Тема 1. Мистецькі тенденції першої половини ХХ століття: зміна епох, розвиток 

мистецьких напрямів, різноманіття стильових утворень.  

Тема 2. Модерн як стильова домінанта в образотворчому мистецтві й архітектурі 

початку ХХ століття. 

Тема 3. Авангардові тенденції в мистецтві 1910-1920-х рр. Місце українського 

авангарду в світовому мистецтві, здобутки, представники. 

Тема 4. Пошуки нового художнього вираження в мистецтві міжвоєнного періоду 

(1920-1940-ві роки). Феномен «наївного» малярства. 

Тема 5. Концепційні засади архітектури першої половини ХХ ст. Конструктивізм 

як провідний архітектурний стиль доби.  
 

Розділ 2. Пріоритетні мистецькі тенденції другої половини ХХ - початку 

ХХІ століть 

Тема 1. Доба «другого авангарду» в світовому мистецтві післявоєнних десятиліть 

ХХ століття. Абстрактний експресіонізм. 

Тема 2. Поп-культура та її роль у формуванні мистецької естетики другої 

половини ХХ століття. Поп-арт і акціонізм як пріоритетні течії доби 

Тема 3 Світове мистецтво й архітектура 1960 - 1980-х років. Концептуалізм як 

головний чинник мистецького руху. Кінетизм, Гіперреалізм. Психоделічне 

мистецтво. 

Тема 4. Світове мистецтво й архітектура доби постмодернізму: концептуальні 

рішення та особливості їх художнього втілення.  

Тема 5. Постмодернізм в українському мистецтві кінця ХХ – початку ХХІ ст.  

 



7. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

Лек Пр. Конс СРС Лек Пр Конс СРС 

Розділ 1. Пріоритетні мистецькі 

тенденції першої пол.. ХХ ст. 
74 10 14 0 50      

Розділ 2. Пріоритетні 

мистецькі тенденції другої 

пол. ХХ ст. 

74 10 14 0 50      

Розділ 1. Пріоритетні мистецькі тенденції першої половини ХХ століття 
Тема 1. Мистецькі тенденції 

першої пол. ХХ ст. Модерн як 

стильова домінанта в 

образотворчому мистецтві та 

архітектурі початку ХХ ст.. 

14 2 2 0 10      

Тема 2. Модерн як стильова 

домінанта в образотворчому 

мистецтві й архітектурі 

початку ХХ ст.  

14 2 2  10      

Тема 3. Авангардові тенденції в 

мистецтві 1910-1920-х рр. Місце 

українського авангарду в світовому 

мистецтві, здобутки, представники  

16 2 4  10      

Тема 4. Пошуки нового 

художнього вираження в мистецтві 

міжвоєнного періоду (1920-1940-ві 

рр.). Феномен «наївного» малярства  

14 2 2  10      

Тема 5. Концепційні засади 

архітектури першої половини ХХ 

ст. Конструктивізм як провідний 

архітектурний стиль доби. 

16 2 4  10      

Разом Розділ І 74 10 14  50      

Розділ 2. Пріоритетні мистецькі тенденції другої половини ХХ століття 
Тема1. Доба «другого 

авангарду» в світовому 

мистецтві післявоєнних 

десятиліть ХХ ст. Абстрактний 

експресіонізм. 

14 2 4 0 10      

Тема 2. Поп-культура та її роль 

у формуванні мистецької 

естетики другої половини ХХ 

ст. Поп-арт і акціонізм як 

пріоритетні течії доби. 

16 2 4  10      

Тема 3. Світове мистецтво й 

архітектура 1960-1980-х років. 

Концептуалізм як головний 

чинник мистецького руху. 

Кінетизм, Гіперреалізм. 

Психоделічне мистецтво 

16 2 4  10      

Тема 4. Світове мистецтво й 

архітектура доби 

постмодернізму: концептуальні 

рішення та особливості їх 

художнього втілення. 

16 2 2  10      



Тема 5. Постмодернізм в 

українському мистецтві кінця 

ХХ – поч. ХХІ ст. 

12 2  2 10      

Разом  Розділ 2 76 10 14 2 50      

Усього годин 150 20 28 2 100      

 

 

Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 семестр 

1 Мистецькі тенденції першої пол. ХХ століття. 

Модерн як стильова домінанта в образотворчому 

мистецтві й архітектурі початку ХХ століття. 

2 2 

2 Модерн як стильова домінанта в образотворчому 

мистецтві й архітектурі початку ХХ ст... 

2  

3 Авангардові тенденції в мистецтві 1910-1920-х рр. 

(абстракціонізм, сюрреалізм, конструктивізм, ар-деко). 

Місце українського авангарду в світовому мистецтві, 

здобутки, представники. 

2  

4 Пошуки нового художнього вираження в мистецтві 

міжвоєнного періоду (1920-1940-ві роки). Феномен 

«наївного» малярства. 

2  

5 Концепційні засади архітектури першої пол. ХХст. 

Конструктивізм як провідний архітектурний стиль 

доби. 

2  

 Разом 10 2 

2 семестр 

6 Доба «другого авангарду» в світовому мистецтві 

післявоєнних десятиліть ХХ ст. Абстрактний 

експресіонізм. 

2  

7 Поп-культура та її роль у формуванні мистецької 

естетики другої половини ХХ ст. Поп-арт і 

акціонізм як пріоритетні течії доби. 

2  

8 Світове мистецтво й архітектура 1960-1980-х 

років. Концептуалізм як головний чинник 

мистецького руху. Кінетизм, Гіперреалізм. 

Психоделічне мистецтво 

2  

9 Світове мистецтво й архітектура доби 

постмодернізму: концептуальні рішення та 

особливості їх художнього втілення. 

2  

10 Постмодернізм в українському мистецтві кінця 

ХХ – початку ХХІ ст. 

2  

 Разом 10  

 Усього 20  
 



Теми практичних занять 

1 семестр 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Денна форма 

1 Провідні мистецькі течії доби «першого 

авангарду»: світоглядно-мистецькі настанови, 

новації системи художніх засобів виразності, 

особливості глядацького сприйняття.  

2  

2 Стиль модерн як художня домінанта у світовому 

мистецтві початку ХХ століття. 

2  

3 Пріоритетні художні течії світового авангарду 

1910-1920-х років. Футуризм. Мистецьке 

об’єднання «Бубновий валет». Сюрреалізм  

4  

4 Конструктивізм і ар-деко як провідні стилістичні 

утворення у світовому мистецтві 1920-1940-х років. 

Творчість Ле Корбюзьє та її значення у розвитку 

архітектури ХХ століття. 

4  

5 «Наївне» мистецтво у контексті художньої 

культури ХХ – початку ХХІ століть. 

2  

 Разом 14  

2 семестр 

1 «Друга хвиля» авангарду і мистецтво абстрактного 

експресіонізму. Поп-арт як альтернатива авангарду. 

4  

2 Естетичні засади мистецтва 1960-х років (масова 

культура, мінімалізм, концептуалізм, гіперреалізм). 

4  

3 Провідні тенденції мистецтва постмодернізму. 

Акціонізм як метод гри у мистецтві.  

4  

4 Новітні засади архітектури останньої третини ХХ – 

поч. ХХІ ст. 

2  

 Разом 14  

 Усього  28  
 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Мистецькі тенденції першої половини ХХ 

століття: зміна епох, розвиток мистецьких 

напрямів, різноманіття стильових утворень. 

10  

2 Модерн як стильова домінанта в образотворчому 

мистецтві й архітектурі початку ХХ століття. 

10  

3 Авангардові тенденції в мистецтві 1910-1920-х рр. 

Абстракціонізм як філософське осмислення авангарду. 

Місце сюрреалізму в культурі ХХ століття. 

Конструктивізм. Ар-деко. 

10  

4 Місце українського авангарду в світовому мистецтві, 

здобутки, представники. 

10  

5 Пошуки нового мистецького вираження міжвоєнного 

періоду (1920-1940-ві роки). Феномен «наївного» 

малярства у світовому мистецтві ХХ ст. 

10  

6 Доба «другого авангарду» в світовому мистецтві 

післявоєнних десятиліть ХХ ст. Абстрактний 

10  



експресіонізм. 

7 Поп-культура та її роль у формуванні мистецької 

естетики другої половини ХХ ст. 

10  

8 Американське образотворче мистецтво кінця 

1950–1960-х років: поп-арт та акціонізм як головні 

пріоритети доби. 

10  

9 Світове мистецтво й архітектура 1960-1980-х 

років: концептуалізм як головний чинник 

мистецького руху.  

10  

10 Світове мистецтво й архітектура доби 

постмодернізму: концептуальні рішення та 

особливості їх художнього втілення. 

10  

 Усього  100  
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9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 
Дана програма здійснюється за наявності дидактичних та ілюстративних 

матеріалів, а також навчально-методичного матеріалу (посібників, монографій, 

популярної літератури з історії образотворчого мистецтва, ілюстрованих альбомів, 

доступу до електронних ресурсів) та апаратури (відеопроектор, комп’ютер, ноутбук) 

для проведення практичних занять з достатньою кількістю ілюстрацій (презентацій) 

зразків, що вивчаються за програмою. Як наочні методи навчання можливо 

відвідування виставок, вернісажів, майстерень художників, організація екскурсій 

тощо.  


