
Міністерство освіти і науки України 
Сумський державний педагогічний університет 

імені A.C. М акаренка

НН інститут культури і мистецтв

Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЕКРАННІ МИСТЕЦТВА ТА ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА

„ЗАТВЕРДЖ УЮ ”
/• '** <  / А  '  і‘ \

директор навчально-наукового 
інституту культури і мистецтв

« зО  » - 2022 р.

галузь знань 03 Гуманітарні науки

спеціальність 034 Культурологія

освітня програма Культурологія

мова навчання українськамова навчання

Погоджено науково-методичною комісією  
НН інституту культури і мистецтв

Голова j Руденко О. Ф.

Суми -  2022



Розробник:

А.І. Л итвиненко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри  

образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології 

Програму схвалено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва, 

музикознавства та культурології

Протокол №  12 від « 2 1 »  червня 2022  року.

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології 

д ., м ист., проф. О. К. Зав’ялова

Схвалено науково-м етодичною  ком ісією  інституту  

Протокол №  1 від «ЗО» серпня 2022  р.

Голова науково-м етодичної ком ісії інституту О . Ф .  Р у л є н к о

© Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка, 

ННІ культури і мистецтв 2022 рік



Характеристика

Найменування Освітній ступінь
навчальної дисципліни

денна форма заочна
показників навчання форма

навчання

Обов’язкова

Кількість кредитів -  4
Рік підготовки:

1-й 1-й

Семестр

2-й 2-й
Лекції
12 год. 4 год.

Магістр
Практичні, семінарські

16 год. 4 год.
Лабораторні

Загальна кількість год. год.
годин -  120 Самостійна робота

90 год. 110 год.

Консультації:

2 год. 2 год.

Вид контролю:
екзамен



Курс «Екранні мистецтва та візуальна культура», розроблений для 
спеціальності 034 Культурологія, є складником підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти у НН інституті культури і мистецтв.

М ета дисципліни -  сформувати у здобувачів вищої освіти комплексні 
теоретичні знання з екранних мистецтв та візуальної культури.

Завдання курсу:
-  охарактеризувати сутність екранних мистецтв та візуальної культури;
-  розкрити методи аналізу екранних мистецтв та візуальної культури;
-  навчити застосовувати набуті аналітичні навички екранних мистецтв і 

візуальної культури у професійній діяльності культуролога.
Навчальна дисципліна спрямована на розвиток інтегральної компетенції 

-  здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі професійної 
діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає проведення 
дослідження та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю 
умов і вимог.

Навчальна дисципліна передбачає формування таких загальних 
компетентностей:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
Курс «Екранні мистецтва та візуальна культура» формує такі фахові 

(спеціальні) компетентності:
СК 1. Усвідомлення взаємозв’язку культурних текстів та контекстів.
СК 3. Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його 

окремих груп та визначати шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні 
права і свободи людини.

СК 4. Усвідомлення соціальної та етичної місії культуролога, а також 
можливостей та особливостей практичного використання культурологічного 
знання.

СК 5. Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших 
професій, а також до залучення до розв’язання проблем культури представників 
громадськості.

СК 7. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати 
й моделювати культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та 
візуальної культури

СК 9. Здатність до розв’язання актуальних проблем культури з 
урахуванням особливостей міжкультурної комунікації та ширшого контексту 
відповідних проблем.

СК 10. Здатність здійснювати експертизу культурних об’єктів та 
культурних процесів, їх критичний аналіз із застосуванням сучасних методів 
культурології.



2. Передумови для вивчення дисципліни
Навчальні курси: «Сучасне мистецтво: концепції та практика»,

«Методологія наукового дослідження», «Культурні ресурси України», 
«Іміджологія».

3. Результати навчання за дисципліною

Знання: головних понять і термінів 
щодо екранних мистецтв та візуальної 
культури державною та іноземною 
мовами.
Уміння: вільно спілкуватися державною 
та іноземною мовами усно і письмово з 
проблем екранних мистецтв та 
візуальної культури.

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

Знання: історичних здобутків та 
новітніх тенденцій розвитку екранних 
мистецтв та візуальної культури. 
Уміння: оцінювати історичні здобутки 
та новітніх тенденції розвитку екранних 
мистецтв та візуальної культури.

ПРН-7 Оцінювати історичні здобутки та 
новітні досягнення культурології.

Знання: базових критеріїв організації та 
керівництва професійним розвитком 
осіб та груп під час вирішення проблем 
стосовно екранних мистецтв та 
візуальної культури.
Уміння: здійснювати організацію та 
керівництво професійним розвитком 
осіб та груп під час вирішення проблем 
щодо екранних мистецтв та візуальної 
культури.

ПРН-11 Мати навички організації та 
керівництва професійним розвитком 
осіб та груп у галузі культури.

Знання: методів та засобів 
стратегічного планування, 
прогнозування, моделювання проблем 
стосовно екранних мистецтв та 
візуальної культури.
Комунікація: застосовувати для 
розв’язання проблем стосовно екранних 
мистецтв та візуальної культури, методи 
та засоби стратегічного планування, 
прогнозування і моделювання.

ПРН-12 Розуміти і застосовувати для 
розв’язання складних задач і проблем 
культурології методи та засоби 
стратегічного планування, 
прогнозування, моделювання 
культурних політик.

Знання: особливостей здійснення 
експертної оцінки соціокультурного 
продукту щодо екранних мистецтв та 
візуальної культури.
Комунікація: презентувати результати 
експертної оцінки соціокультурного 
продукту щодо екранних мистецтв та 
візуальної культури.

ПРН-13 Здійснювати експертну оцінку 
культурних творів, послуг та благ, 
культурних практик, культурно- 
мистецьких та дозвіллєвих проектів.



4. Критерії оцінювання результатів навчання

Кількість балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

А

90 -  100 

Відмінно

Студент володіє теоретичними знаннями з курсу, досконало знає 

практичний матеріал (вільно ним оперує, грамотно застосовує); вміє 

використовувати набуті знання та вміння у практичній діяльності; викладає 

теоретичний матеріал логічно, послідовно й переконливо; грамотно оперує 

понятійно-термінологічним апаратом.

В

82 -  89 

Добре

Студент виявляє повні, систематичні знання із дисципліни, має 

здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Швидко 

опрацьовує та засвоює матеріал, оперує понятійно-термінологічним 

апаратом. Але разом із тим допускає неточності, робить незначні помилки.

С

74 -  81 

Добре

Студент виявляє повні знання із дисципліни, має здатність до 

самостійного оновлення знань. Демонструє певні навички та уміння під час 

практичних занять, але професійно-культорологічний комплекс 

виявляється обмежено (допускає певні помилки та неточності тощо).

Б

64 -  73 

Задовільно

Студент виявляє знання основного матеріалу, має обізнаність з 

культурологічної літератури, намагається аналізувати мистецькі твори і 

концепції, робити висновки, але при цьому допускає грубі помилки і не 

може переконливо викласти матеріал щодо заданої теми.

Е

60 -  63 

Задовільно

Студент виявляє знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

задовільному для подальшої фахової діяльності. Практична підготовка 

загалом відповідає вимогам, студент демонструє певні навички, але форма 

виступу нестабільна, є помітні погрішності методологічного характеру.

Б

35 -  59 

Не задовільно

Студент емоційно скутий, не впевнений у своїх відповідях. Не 

розуміє основної сутності завдання, не може зробити висновки й 

узагальнення. Виступ невиразний та непереконливий.

БХ 

1 -  34 

Не задовільно

Недбалість студента щодо власної підготовки. Не має впевнених 

знань з курсу. Не демонструє належної форми публічного виступу та 

необхідних практичних навичок.



Розподіл балів
Поточний контроль

РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2
Разом Сума

Т Т Т Т Т Т
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3

Поточний контроль

5 5 10 10 10 10 50
100

Контроль самостійної роботи 25
Екзамен 25

Ш кала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності

Оцінка БСТ8

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, заліку, курсового проекту 
(роботи), практики

90 -  100 А відмінно
82 -  89 В

добре
74 -  81 С
64 -  73 Б

задовільно
60 -  63 Е

35-59 БХ незадовільно з можливістю повторного 
складання

1-34 Б незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

5. Засоби діагностики результатів навчання
екзамен

6. Програма навчальної дисципліни 

РОЗДІЛ 1. ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА І ВІЗУАЛЬНІ ДОСЛІДЖ ЕННЯ. 

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ВІЗУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.

7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни

РОЗДІЛ 1. ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА І ВІЗУАЛЬНІ 
ДОСЛІДЖ ЕННЯ 

Тема 1.1. Вступ до дисципліни. П итання термінології та хронології.
Методологія вивчення візуальної культури у мистецтвознавстві другої 
половини ХХ ст. Криза вербального -  торжество візуального: нові технічні



можливості, зміна швидкості життя, формування "кліпової свідомості" 
(передумови -  "монтаж атракціонів" С. Ейзенштейна). Розширення меж 
мистецтва. Декларована поліжанровість і міждисциплінарність сучасного 
мистецтва. Жанрове різноманіття візуального мистецтва (акція, перформанс, 
інсталяція, хепенінг, об'єкт). Абі Варбург і Ервін Панофський -  засновники 
іконологічного методу дослідження історії мистецтва. Мета структурного 
аналізу -  виділення в творі мистецтва прихованої системи протиставлень на 
основі синтезу лінгвістики, культурної антропології та мистецтвознавства.

Тема 1.2. П оняття «візуальна культура» і візуальні дослідження».
Поняття «візуальна культура» і «візуальні дослідження». Об’єкт 

візуальних досліджень. Візуальне як соціальний текст. Візуальне як складова 
культурного апарату (Альтюссер). Нові підходи в дослідженні візуального. 
Концепції візуального і погляду. Категоріальний апарат візуальних досліджень.

Тема 1.3. Особливості візуальної мови.
Вербальна мова та мова візуального. Парадокси візуальної семіотики. 

Парадокси інтерпретації візуального. Теорії візуального П.-П. Пазоліні, 
К. Метца,У. Еко, Ю. Лотмана про мову кінематографу.

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ВІЗУАЛЬНІ ДОСЛІДЖ ЕННЯ
Тема 2.1. Проблема кінематографічного коду.
Проблема членування кінематографічного коду: дискусія про

«артикуляцію». Проблема денотації в художньому фільмі (К.Метц). Критика 
«іконічного» знаку. Еволюція кінематографічної мови. Феноменологічне та 
психоаналітичне бачення. Бачення як феномен. Платонівське бачення. Декарт і 
виникнення «картини світу». Радикалізація феноменологічного методу у 
Гуссерля. Погляд Іншого. Видиме/невидиме у Мерло-Понті. Бачення як 
категорія психоаналізу. Реальне, уявлене та символічне у Ж.Лакана. Погляд 
Іншого як символічний акт. Візуальне та інтерпретація снобачень. Візуальне як 
насолода.

Тема 2.2. Візуальне мистецтво пост сучасності (кінець ХХ -  початок 
ХХІ століття). Постсучасність як контрреволюція. Інституалізація політичного 
мистецтва в Європі. Нова антропологія. Деміен Хьорст. Дінос і Джек Чепмени. 
Пострадянське мистецтво 1990-х у пошуках ідентичності та самовизначення. 
Радикальний акціонізм 1990-х -  кінець гри. Фріки і монстри. Мистецтво 2000-х 
у період інституційного буму.

Тема 2.3. Візуальне мистецтво сучасної України. Спроби 
індустріалізації сучасного українського мистецтва. 2010-і: школи сучасного 
мистецтва і естетика взаємодії. Огляд тенденцій в новітньому мистецтві 
України та кураторських практиках.



Назви 
розділів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

оио
X

у тому числі £  о у тому числі

Л
ек

ці
ї на«а

В

аоюя
Ч

С
Xо

М С
ам

ос
т.

р

Л
ек

ці
ї на«а

В

аоюя
Ч

С
Xо

М С
ам

ос
т.

ро
бо

та

РОЗДІЛ 1. Візуальна культура і візуальні дослідження
Тема 1.1. Вступ до 
дисципліни. Питання 
термінології та хронології. 
Методологія вивчення 
візуальної культури у 
мистецтвознавстві другої 
половини ХХ ст.

14 2 2 10

Тема 1.2. Поняття «візуальна 
культура» і візуальні 
дослідження»

24 2 2 20 26 2 25

Тема 1.3.
Особливості візуальної мови

24 2 2 20 28 2 2 25

РОЗДІЛ 2. Сучасні візуальні дослідження.
Тема 2.1. Проблема 
кінематографічного коду

14 2 2 10 26 2 25

Тема 2.2. Візуальне мистецтво 
пост сучасності (кінець ХХ -  
початок ХХІ століття).

16 2 4 10

Тема 2.3. Візуальне мистецтво 
сучасної України.

28 2 4 2 20 25

Усього годин 120 12 16 2 90 110 4 4 2 100

Теми лекційних занять
№
з/п Назва теми

Кількість годин
Денна
форма

Заочна
форма

1 Вступ до дисципліни. Питання термінології та хронології. 
Методологія вивчення візуальної культури у мистецтвознавстві 
другої половини ХХ ст.

2

2 Поняття «візуальна культура» і «візуальні дослідження» 2 2

3 Візуальне як універсальна мова 2

4 Проблема членування кінематографічного коду 2 2
5 Візуальне мистецтво пост сучасності (кінець ХХ -  початок ХХІ 2



століття).
6 Візуальне мистецтво сучасної України. 2

Разом 12 4

Теми практичних (семінарських) занять
№
з/п Назва теми

Кількість годин
Денна
форма

Заочна
форма

1 Вступ до дисципліни. Питання термінології та хронології. 
Методологія вивчення візуальної культури у мистецтвознавстві 
другої половини ХХ ст.

2

2 Поняття «візуальна культура» і «візуальні дослідження» 2

3 Візуальне як універсальна мова 2 2

4 Проблема членування кінематографічного коду 2
5 Візуальне мистецтво пост сучасності (кінець ХХ -  початок ХХІ 

століття).
4

6 Візуальне мистецтво сучасної України. 4
Разом 16 4

Самостійна робота

№
теми

Назва теми Обсяг годин
денна
ф.н.

заочна
ф.н.

Самостійне доопрацювання тем, які розглядались на 
лекційних і практичних заняттях.

1 Вступ до дисципліни. Питання термінології та хронології. 
Методологія вивчення візуальної культури у 
мистецтвознавстві другої половини ХХ ст.

10

2 Поняття «візуальна культура» і «візуальні 
дослідження»

20 25

3 Візуальне як універсальна мова 20 25
4 Проблема членування кінематографічного коду 10 25
5 Візуальне мистецтво пост сучасності (кінець ХХ -  початок 

ХХІ століття).
10

6 Візуальне мистецтво сучасної України. 20 25
Всього 90 100
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