
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 
Сучасне образотворче мистецтво України 
Тип дисципліни: варіативна. 
Семестр: перший. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, 
практичні заняття – 16. 
Лектор: кандидат філософських наук, доцент Тетяна Орестівна Білан 

Результати навчання:  
Студент повинен знати: 
- основні тенденції розвитку сучасного українського образотворчого мистецтва; 
- визначні мистецькі надбання українського народу; 
- відомості про творчу діяльність провідних майстрів сучасного українського образотворчого 

мистецтва 
вміти:  
- висвітлювати специфічні риси та особливості сучасного українського мистецтва та 

характеризувати твори українського образотворчого мистецтва за видовими, художньо-
образними, іконографічними та технічно-технологічними характеристиками, аргументувати 
свої судження; 

- інтерпретувати твори мистецтва, розкривати їх смислову ідею та емоційний вплив; 
- встановлювати хронологію розвитку видів мистецтва; визначати і характеризувати сучасні 

стильові мистецькі напрями та течії українського образотворчого мистецтва. 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
 Техніки і технології монументального мистецтва. Керівництво самодіяльним об’єднанням 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 
Зміст навчальноїдисципліни:  

Розділ 1. Становлення сучасного українського образотворчого мистецтва. Художньо-
мистецька ситуація сучасної України.Ціннісні пошуки мистецтва незалежної України. Регіональні 
особливості становлення сучасного українського образотворчого мистецтва. Сучасне образотворче 
мистецтво української діаспори. Розділ 2. Жанрово-стилістичні основи сучасного українського 
образотворчого мистецтва. Сучасний український живопис. Українське пластичне мистецтво 
сучасності. Сучасна українська графіка. Полістилістика сучасної української архітектури. 
Рекомендована література:  

Основна: 
1.Бєломєсяцева Б. Філософські основи архітектури / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії 
мистецтв України. – Київ: ІПСМ АМУ, 2005. – 488 с. 
2.Історіяукраїнськогомистецтва: у 5 т./ НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, гол. ред Г. Скрипник, 
наук ред. Т. Кара-Васильєва. – Т. 5: Мистецтво ХХ століття. – К., 2007. – 1048 с. 
3.Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв, В. В. Вечерський, О. М. Годованюк [та ін.]; за ред. В. І. 
Тимофієнка. – К.: Техніка, 2003. – 472 с. 
4.Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. посіб.: у 3 ч. – Львів: 
Світ, 2005. – Ч.3. – 268 с. 
5.МистецтвонезалежноїУкраїни: Навч. посіб. /За ред. Анучина Л.В.– Х.: СПДФО Ізрайлев Є.М., 2007.– 
84 с. 
6.Мистецтво української діаспори / Редкол: О.Федорук (голов.ред.) та ін. – К.: Тріумф, 1999. – 382 с. 

Допоміжна: 
1.Архітектура: Короткий словник-довідник / [За заг. ред. А. П.Мардера]. – К.: Будівельник, 1995. – 330 с. 
2.Білан Т. Культурологія: навч. посіб. / Т. Білан, О. Петрів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 
2008. – 176 с. 
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  

 Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється  методами усного контролю: 

індивідуальне опитування, колоквіум;  методами письмового контролю: контрольна робота; методами 

самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

 Підсумковий контроль: екзамен. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра:культурології та мистецької освіти. 




