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Прізвище, ім’я, по-батькові Романенкова Юлія Вікторівна 

Контакти +380991680999; e-mail: y.romanenkova@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет музичного мистецтва 

Кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада професор кафедри 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Романенкова Юлія Вікторівна – доктор мистецтвознавства, професор. Член АІС (Міжнародної асоціації 

художніх критиків, AICA, Франція). Дійсний член (академік) Академії критики, мистецтва та естетичних 

наук України. Член High School Teachers European Society (Чехія). Член Національної Спілки художників 

України. Експерт Українського культурного фонду. Член Ради редакторів України. Автор понад 250 науко-

вих та навчально-методичних праць України, Румунії, Кореї, Сербії, Португалії, Туреччини, Іспанії, Поль-

щі, Великобританії тощо. 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Головний редактор альма-

наху КМАЕЦМ «АРТ-платформа». 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Навчальна дисципліна має на меті формування у студентів систематизованих знань у галузі 

духовного спадку країн світу на сучасному етапі, уявлення про етапи розвитку української та зарубіжної 

культури, починаючи зі зламу ХХ та ХХІ ст., забезпечує розуміння системного зв’язку всіх складових 

культури, принципів формування художніх практик.  

Мета навчальної дисципліни полягає і у формуванні базових знань у галузі історії та теорії сучасного 

мистецтва, завдяки яким студент зможе опанувати основні стилі та напрямки актуальних художніх 

практик, знати видатних майстрів живопису, скульптури та інших медіа, а також впізнавати на зображенні 

ключові твори, що характеризують найважливіші віхи в історії сучасного мистецтва. 

Основними формами вивчення дисципліни є лекції, практичні заняття та самостійна робота студента.  

Завдання навчальної дисципліни: 

- ознайомити студентів з фазами розвитку мистецького поля зламу ХХ та ХХІ ст.; 

- сформувати у студентів навички у визначенні характеру художніх процесів ХХ ст., місця митця у 

соціумі, трансформації ставлення до творчої особистості під час тоталітарного режиму та наприкінці ХХ 

ст.; 

- навчати студентів визначати авторство знакових майстрів, тенденції художнього простору, 

розрізняти мистецькі стилі та напрямки означеного часу; 

- познайомити студентів із музейною та галерейною мапою, у тому числі столиці України. 
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ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 

3,0 
Рік підготовки – 4 

Кількість кредитів ECTS 

– 3,0 
Рік підготовки – 4 

Модулів – 1 Семестр – 8 Модулів – 1 Семестр – 8 

Змістових модулів – 1 Лекції – 16 год Змістових модулів – 1 Лекції – 4 год 

Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – 14 год Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – 2 год 

Індивідуальні – 0 Індивідуальні – 0 
Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

Тижневих годин для 

заочної форми навчання: 

аудиторних – 6 

 

Самостійна робота – 60 год Самостійна робота – 84 год 

Форма контролю – залік Форма контролю – залік 

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого колективу складні професійні 

завдання у галузі сценічного мистецтва (циркові жанри) із залученням творчих, матеріально-

технічних, фінансово-економічних та інших ресурсів, застосуванням теорій, методів 

мистецтвознавства, циркознавства, театральної  та циркової педагогіки. 

Загальні 
компетентності 

(ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

12. Здатність працювати в команді. 

13. Навички міжособистісної взаємодії. 

14. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

2. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у 

творі сценічного мистецтва. 

3. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності. 

6. Здатність до творчого сприйняття світу та вміння відтворювати його в  художніх сценічних 

образах. 

10. Здатність до вибору висловлювання. відповідних творчому задуму засобів мистецького 

(сценічного)  

11. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім 

контекстом. 

17. Вміння працювати із мистецтвознавчою літературою, аналізувати твори літератури і 

мистецтва, користуючись професійною термінологією. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності. 

2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

3. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати власне мовлення 

(письмове та усне). 

8. Вміти виявляти здатність до генерування нових ідей. 

9. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати обґрунтовані 

рішення для їх розв’язання.  

11. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

12. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії 

для його оцінки. 

18. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого мистецтва, музики, 

кіно; історичні та сучасні факти та про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види та жанри 

сценічного мистецтва. Самостійно розбиратися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку 

сценічного мистецтва. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

 

Назви змістових модулів і 
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Денна форма навчання Заочна форма навчання 
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Модуль 1. Художнє розмаїття зламу ХХ а ХХІ ст.: культурно -мистецька мапа світу  

Змістовий модуль 1. Сучасний арт-простір як квінтесенція провідних мистецьких явищ ХХ-поч. 

ХХІ ст. 

Тема 1. Світове художнє поле 

ХХ ст. та його провідні прояви. 

Загальна характеристика 

культурно-мистецької мапи 

світу 

2 2 0  0 14 2   12 

Тема 2.Сюрреалізм як 

поєднання реальності та сну. 

Массюреалізм як форма 

еволюції сюрреалізму 

14 2 2  10 12    12 

Тема 3. Фотореалізм, 

гіперреалізм у контексті 

мистецького поля ХХ ст. 

14 2 2  10 12    12 

Тема 4. Поп-арт як феномен 

масової культури ІІ пол. ХХ ст. 
14 2 2  10 14  2  12 

Тема 5. Концептуалізм як 

сегмент художнього поля ХХ-

поч. ХХІ ст. 

14 2 2  10 12    12 

Тема 6. Нет-арт та його форми 14 2 2  10 12    12 

Тема  7. Венеційське Бієннале 

як метод популяризації 

українського сучасного 

мистецтва у світовому арт-

просторі 

18 4 4  10 14 2   12 

Разом за змістовим модулем  90 16 14  60 90 4 2  84 

Усього годин 90 16 14  60 90 4 2  84 

  
ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів 
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
80-89 B 

добре 
74-79 C 

66-73 D 
задовільно 

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 
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Система накопичення балів 

 
 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 1 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 200 

Формула до заліку 200:2 = 100 – результат заліку 
  

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Вишеславський Г.Contemporaryart України — від андеграунду до мейнстріму / Ін-т проблем сучас. мис-

тец. НАМ України. К.: ІПСМ НАМ України, 2020. 

2. Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. К.: Знання, 2000.  

3. Скляренко Г. Сучасне мистецтво України. К.: ArtHuss, 2016. 

4. Станіславська К. Мистецько-видовищні форми сучасної культури: монографія; вид. друге, перероб. і 

доп. К.: НАКККіМ, 2016.  

5. Станіславська К. Хепенінг як дієво-видовищна форма мистецтва ХХ в.// Актуальні проблеми тео-

рії та історії мистецтва. 2011. С.387-394. 

6. Станіславська К. Митець і глядач: погляд на взаємини у модусах постмодерністської видовищної 

культури// Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К 

Карпенка-Карого. 2013. Вип. 13.С. 180-189. 

Допоміжна 

1. Авраменко О. Терези долі Віктора Зарецького / ІПСМ АМУ. К.: Інтертехнологія, 2006.  

2. Азарова Ю. Сучасне мистецтво та арт-практика. Робоча навчальна програма. 2020-21 р. Харківський 

національний університет імені В.Н. Каразіна.  

3. Босенко А. Випадкова свобода мистецтва / ІПСМ АМУ.  К.: Хімджест, 2009. 

4. Коновалова О. Сучасне візуальне мистецтво. Робоча навчальна програма. Другий (магістерський) 

освітній рівень. 2015-16 р. Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.   

5. Криволапов М. Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: Вибрані статті різних ро-

ків. Кн. І: Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ 

століття / ІПСМ АМУ. К.: Видавничий дім А+С, 2006. 

6. Мусієнко Н. Мистецтво Майдану / ІПСМ НАМ України. К.: Р. К. Майстер-принт, 2015. 

7. Протас М. Скульптурні симпозіуми України: Стилістико-парадигмальна еволюція / ІПСМ НАМ Ук-

раїни. К.: Фенікс, 2012. 

8. Протас М. Мистецтво посткультури: тенденції, ризики, перспективи / Ін-т проблем сучас. мистец. 

НАМ України. К.: ІПСМ НАМ України, 2020. 

9. Роготченко О. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм / ІПСМ АМУ. К.: Фенікс, 2007. 

10. Сидор О.LaBiennalediVenezia: Мотори арту / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Одеса: Ге-

льветика, 2021. 

11. Сучасне мистецтво. Зб. пр. Вип. ІІ. 2005.  

12. Сучасне мистецтво України періоду незалежності: 100 імен. К., 2008 р.  

13. Moussienko N. Kyiv Art Space / Woodrow Wilson International Center for Scholars. Washington, D.C., 

2013.  

Інформаційні ресурси 

1. Арт-гід сучасним мистецтвом України. URL: https://www.uber.com/uk-UA/blog/artguide-ukrane/ 

2. Клочко Д. Авангард, постмодернізм, декомунізація і мисткині: 4 феномени сучасного українського 

мистецтва. URL: https://pen.org.ua/avangard-postmodernizm-dekomunizaciya-i-mistkini-4-fenomeni-suchasnogo-

ukrainskogo-mistectva 

3. Мітєц. URL: https://mitec.ua/ 

4. "Сучасне українське мистецтво – це територія розширених етичних 

рамок". URL:https://suspilne.media/120488-sucasne-ukrainske-mistectvo-ce-teritoria-rozsirenih-eticnih-ramok-

intervu-z-ksenieu-malih/ 

javascript:void(0)
http://scholar.google.com/scholar?cluster=9168936028429921392&hl=en&oi=scholarr
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvkkarogo_2013_13_16.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvkkarogo_2013_13_16.pdf
https://www.uber.com/uk-UA/blog/artguide-ukrane/
https://pen.org.ua/avangard-postmodernizm-dekomunizaciya-i-mistkini-4-fenomeni-suchasnogo-ukrainskogo-mistectva
https://pen.org.ua/avangard-postmodernizm-dekomunizaciya-i-mistkini-4-fenomeni-suchasnogo-ukrainskogo-mistectva
https://mitec.ua/
https://suspilne.media/120488-sucasne-ukrainske-mistectvo-ce-teritoria-rozsirenih-eticnih-ramok-intervu-z-ksenieu-malih/
https://suspilne.media/120488-sucasne-ukrainske-mistectvo-ce-teritoria-rozsirenih-eticnih-ramok-intervu-z-ksenieu-malih/
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5. Сучасне українське мистецтво та VR-галереї. 

URL:https://gwaramedia.com/suchasne-mystecztvo-ta-vr-galereyi-shho-cze/ 

6. Українське сучасне візуальне мистецтво за 30 років: як змінювалось та чого чекати у майбутньому. 

https://suspilne.media/172804-ukrainske-sucasne-vizualne-mistectvo-za-30-rokiv-ak-zminuvalos-ta-cogo-cekati-u-

majbutnomu/ 

7. Україна на Венеційській бієнале: виміри присутності 

URL:https://lb.ua/culture/2022/05/01/515305_ukraina_venetsiyskiy_biienale.html 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах 

дистанційного навчання форма проведення спілкування - онлайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання 

завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути 

он-лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання здобувачем додаткового завдання в межах теми, 

даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі практичні 

мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом завантаження 

робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Здобувач 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма 

темами та розвине критичне мислення. 

 

 

https://gwaramedia.com/suchasne-mystecztvo-ta-vr-galereyi-shho-cze/
https://suspilne.media/172804-ukrainske-sucasne-vizualne-mistectvo-za-30-rokiv-ak-zminuvalos-ta-cogo-cekati-u-majbutnomu/
https://suspilne.media/172804-ukrainske-sucasne-vizualne-mistectvo-za-30-rokiv-ak-zminuvalos-ta-cogo-cekati-u-majbutnomu/

