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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Кузьменко Галина Василівна – кандидат педагогічних наук. У 2016 р. захистила кандидатську 

дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Інституті педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України. 

Відповідно до Наказів МОН, молоді та спорту України /Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) брала участь у роботі предметних 

експертних комісій / робочих груп / складі журі численних Всеукраїнських конкурсів. Протягом 

2020/2021 навчального року пройшла стажування в Карловому університеті в Празі (Чехія) за 

спеціальністю «Сучасні парадигми мистецької освіти в європейській освіті».  

Співавтор державних програм галузі «Мистецтво» для закладів ЗСО; двох підручників з 

інтегрованого курсу «Мистецтво» з грифом МОН; шести навчально-методичних посібників. Має 

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Публікаційна активність: 7 публікацій у виданнях 

Web of Science Core Collection / Scopus; понад 50 – у фахових виданнях, зареєстрованих ВОЗ України, 

що включені до міжнародних наукометричних баз даних. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Програма курсу «Мистецька культура: історія та сучасність» зумовлена потребою формування у 

майбутніх фахівців в галузі мистецтва розуміння культури сучасності як цілісної системної єдності 

фактів і явищ в інтегративному процесі наукового, естетичного, філософського осмислення світу і 

людини. Навчальна дисципліна викладається студентам різних освітніх програм, бо курс є 

загальногуманітарним. Вивчення курсу дозволить зрозуміти специфіку становлення, своєрідність і 

динаміку культури ХХ – початку ХХІ століття, а також складну трансформацію культурних процесів 

у сучасну епоху.  

Мета курсу полягає у формуванні загального світогляду студентів, загальноосвітнього, фахового 

і культурного рівня майбутнього фахівця. Це забезпечує збагачення студентів знаннями, 

почерпнутими зі скарбниці вітчизняної та світової культури, вміння застосовувати набуті знання в 

практичній діяльності. 

Завдання дисципліни:  

 ознайомити студентів з історією сучасної культурної спадщини людства, проводячи паралелі 

від минулого до сучасності, надати їм можливість відчути характерні риси та відмінності 
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різних культур сучасного простору; 

 навчити вільно оперувати теоретичними конструкціями і поняттями історії світової культури, 

розглянути власну національну культуру в контексті світової; 

 сформувати естетичну культуру студентів, виховати потребу в систематичному спілкуванні з 

прекрасним, інтерес до різних видів мистецтва; 

 ознайомити студентів із сучасною художньою культурою; 

 забезпечити студентам належний мінімум знань з мистецтва театру, кіно, музики, моди, 

візуального мистецтва, дати загальне уявлення про основні тенденції їх розвитку; 

 сформувати потребу в спілкуванні з явищами високого мистецтва. 

ОПИС КУРСУ  

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS 

– 4 
Рік підготовки – 1 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – 1 

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

Змістових модулів – 3 Лекції – 32 Змістових модулів – 3 Лекції – 8 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 28 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 4 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 2 

Індивідуальні – 0 Семестрових годин для 

заочної форми 

навчання:  

аудиторних – 12 

самостійної роботи 

студента – 8 

Індивідуальні – 0 

Самостійна робота – 

60 

Самостійна робота 

– 108 

Форма контролю  

- екзамен 

Форма контролю 

- екзамен 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі і проблеми у 

галузі сценічного мистецтва або у процесі навчання, що передбачає 

проведення дослідження або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов та вимог.  

Загальні 

компетентності 

(ЗК)  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК5. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання фундаментальних 

засад культурно-мистецьких процесів. 

СК9. Здатність брати участь у громадських дискусіях, пов’язаних з питаннями 

історії сценічного мистецтва, його актуального стану та тенденцій його 

розвитку. 

СК11. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою 

професійною та науковою спільнотою та громадськістю в галузі сценічного 

мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками інших творчих 

професій в т.ч. і на міжнародному рівні. 

СК12. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із 

зовнішнім контекстом. 

СК14. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний 

досвід різноманітними шляхами та засобами.  
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Програмні результати навчання 

ПР01. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній 

діяльності. 

ПР03. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати 

власне мовлення (письмове та усне). 

ПР17. Знати історію відповідної галузі світового й українського сценічного мистецтва, особливості 

організації сценічної справи у межах різних історичних (культурних) епох. 

ПР18. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку музики, літератури, образотворчого 

мистецтва, кіно; історичні та сучасні факти про життя і творчість видатних особистостей у сфері 

мистецтва. 

ПР19. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, здійснювати 

аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва. 

ПР20. Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку 

сценічного мистецтва, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких процесів.  

ПР26. Вміти здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою 

спільнотою та громадськістю щодо питань сценічного мистецтва. 

ПР27. Вміти передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід різноманітними 

шляхами та засобами. Самостійно розробляти педагогічні методики викладання фахових 

дисциплін (відповідно спеціалізації) (практичну і теоретичну їх складові).  
 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами організації навчання з дисципліни «Мистецька культура: історія та сучасність» є 

лекційні (32 год.) та практичні (28 год.) заняття, самостійна робота студента (60 годин). 

Методи навчання:  

 словесні (лекція, евристична бесіда, розповідь-пояснення),  

 наочні (демонстрація візуального ряду),  

 практичні (підготовка доповідей, практичні роботи),  

 робота з електронними ресурсами, підручником, фаховою літературою;  

 частково-пошуковий;  

 репродуктивний (відтворення інформації, робота за отриманими вже існуючими зразками). 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

Назви змістових модулів і 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Мистецька культура як об’єкт міждисциплінарного дослідження  

Тема 1. Вступ. Понятійний 

апарат. Культура як об’єкт 

міждисциплінарного 

дослідження 

12 4 3  5 9 1   8 

Тема 2. Мистецька культура як 

складова культури духовної. 

Систематизація видів 

мистецтва 

12 4 3  5 11 1   10 
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Тема 3. Загальна 

характеристика мистецьких 

процесів у світовій культурі 

XІV- XVІІІ ст. 

11 3 3  5 11 1   10 

Тема 4. Загальна 

характеристика мистецьких 

процесів у світовій культурі 

XІХ- поч. ХХІ ст. 

11 3 3  5 11 1   10 

Разом за змістовим модулем 

1 
46 14 12  20 42 4   38 

Змістовий модуль 2. Сучасна зарубіжна культура: мистецькі процеси країн 

Тема 5. Сучасна культура 

Європи (театр, кінематограф, 

музична культура, візуальне 

мистецтво, індустрія моди): 

Франція, Італія 

10 3 2  5 14 1 1  12 

Тема 6. Сучасна культура 

Європи (театр, кінематограф, 

музична культура, візуальне 

мистецтво, індустрія моди): 

Іспанія, Німеччина, Польща 

10 3 2  5 14 1 1  12 

Тема 7. Сучасна культура 

США (театр, кінематограф, 

музична культура, візуальне 

мистецтво, індустрія моди) 

11 3 3  5 12    12 

Тема 8. Сучасна культура 

Японії (театр, кінематограф, 

музична культура, візуальне 

мистецтво, індустрія моди) 

11 3 3  5 12    12 

Разом за змістовим модулем 

2 
42 12 10  20 52 2 2  48 

Змістовий модуль 3. Сучасна культура пострадянського простору. Культурно-мистецькі 

процеси України 

Тема 9. Сучасна культура 

пострадянського простору 

(театр, кінематограф, музична 

культура, візуальне мистецтво, 

індустрія моди): загальні 

тенденції 

16 3 3  10 14 1 1  12 

Тема 10. Сучасна культура 

України (театр, кінематограф, 

музична культура, візуальне 

мистецтво, індустрія моди) 

16 3 3  10 12 1 1  10 

Разом за змістовим модулем 

3 
32 6 6  20 26 2 2  22 

Усього годин 120 32 28  60 120 8 4  108 

 
 

ОЦІНЮВАННЯ 
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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 
 

Система накопичення балів 

 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем «екзамен» 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 

балів за кожен): 3 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота ) * 0,5 

(постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку). 
Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний 

коефіцієнт) = результат екзамену (диф.заліку). 

Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) + результат оцінка екзамену (диференційованого заліку). 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем «залік» 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) = 

результат заліку.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Бордмен А. Ілюстрована історія кіно. Львів: Видавництво Старого лева, 2018.  

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. – Київ: НАКККіМ, 2016.  

Допоміжна 

1. Афоніна О. Коди культури і «подвійне кодування» в мистецтві: монографія. Київ: НАКККіМ, 2017. 

314 с. 
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2. Герчанівська П. Е. Культурологія: термінологічний словник. Київ: НАКККіМ, 2015. 439 с. 

3. Греченко В. А. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти 

 / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. К.: Літера, 2009. 

4. Історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. Тернопіль, 2005. 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

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

умовах дистанційного навчання форма проведення спілкування - он-лайн. 

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 студентом 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). Студент 

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

темами та розвине критичне мислення.  

 


