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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ 
 

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і 

тільки у робочі дні. Умови листування: 1) в темі листа обов’язково має бути зазначена назва 

дисципліни (скорочено – ПЕіНвМ); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається – 

анонімні листи розглядатися не будуть; 3) прикріплені файли підписувати таким чином: 

прізвище_завдання. Розширення: текст – doc, docx, ілюстрації – jpeg, pdf. Окрім роздруківок 

для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту 

викладача. 

Обговорення проблем, пов’язаних із дисципліною, у коридорах академії не 

припустимі. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та 

години.  

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Дисципліна не має обов’язкових передумов для вивчення.  

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
 

1. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, 

типологія). К.: Редакція вісника “Ант”; Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2005. ХVI, 

400с., іл. 
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2. Сушко В.А. Методичні рекомендації з дисципліни «Проблеми етнічного та 

національного в мистецтві» для аспірантів 2 курсу з підготовки докторів філософії. Харків:  

2020. __ с. 

3. Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: 

психологічний аспект. Монографія. Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке 

відділення НТШ, 2007. 264 с., 3 табл., 129 іл. 

4.  

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 

Блокнот для конспекту, ручка. 

Гаджети з можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання 

завдань: MicrosoftWord. 

 

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ 
 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення аспірантів з історією та актуальними 

проблемами етнічних процесів та їхнього впливу на мистецьку діяльність. 

Завданням дисципліни є набуття аспірантами теоретичних знань і практичних 

навичок, які необхідні при роботі в галузі мистецтва та арт-ринку. 

Під час аудиторних занять аспіранти мають набути здатність аналізувати наукові 

проблеми в межах історичного та теоретичного дискурсів образотворчого та декоративного 

мистецтв з метою подальшого оприлюднення результатів роботи (статті, доповіді, музейні 

експозиції та виставки тощо).  

Програмні компетентності. Здатність орієнтуватися у сучасному теоретичному 

дискурсі  образотворчого та декоративного мистецтва; знатися на процесі їхнього 

історичного розвитку. Здатність застосовувати знання з історії сучасного зарубіжного та 

вітчизняного мистецтва, орієнтуватися у практиках сучасного художнього процесу, його 

теоретичному дискурсі. 

Програмні результати навчання.  Орієнтуватися в процесі становлення та 

розвитку сучасної мистецької та реставраційної  практики, застосовувати механізми її 

аналізу; знати сучасний стан наукової літератури за обраною спеціальністю. Знати основні 

концепції, теоретичні та практичні проблеми історії розвитку мистецької та реставраційної 

діяльності. 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Основна спрямованість дисципліни визначається фахоим сприйняттям особливостей  

народних та авторських мистецьких  практик. 

Дисципліна вивчається протягом одного семестру 2-го курсу (4 кредити ECTS, 120 

навчальних години, в тому числі 30 годин – аудиторні: 22 години лекційні й 8 годин 

семінарських занять, 5 годин консультацій та 90 годин – самостійних). Всього курс має 2 

модулі та 12 тем. 

Семестр: 30 годин: 22 – лекції, 8 – семінарські заняття, 90 – самостійна робота, 5 

годин — консультації.  
 

МОДУЛЬ І. ЕТНОГРАФІЗМ МИСТЕЦТВА. 
 

Тема 1. Загальні положення.  
1. Понятійний апарат етнології.  

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/mifetno.pdf
http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/mifetno.pdf
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2. Зв’язок етнології та мистецтвознавства. 

3. Візуальна атрибуція творів мистецтва: декоративно-ужиткового, 

декоративного та образотворчого 

 

Тема 2. Народне мистецтво. 

1. Традиційна культура і мистецтво. 

2. Синкретизм народного мистецтва. 

3. Етнічні традиції в релігійному мистецтві. 

4. Сакральні народні мистецтва. 

5. Мистецька складова народних занять. 

 

МОДУЛЬ ІІ. НАЦІОНАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО. 
 

Тема 3. Національне і глобальне. 
1. Традиції і новації в мистецтві. 

Тема 4. Особа митця і народна культура. 
1. традиційна культура і автор 

2. архетипи культури і сучасний митець. 

3. стилістика, стиль, наслідування й імітація. 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 
Теми розкриваються шляхом лекційних та семінарських занять. Практичні та 

лабораторні заняття не передбачені. Самостійна робота здобувача спрямована на завершення 

семінарських завдань. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її 

аналіз, підготовка усних доповідей за семінарськими темами дисципліни. Дисципліною 

передбачено виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ). 
Система оцінювання має накопичувальний характер, а саме отримання певного балу 

за кожну тему дисципліни (семінар, ІНДЗ). 
 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 
Формою контролю є залік. Для отримання заліку необхідним є пройти проміжний 

контроль у формі поточної перевірки процесу самостійної роботи, а також представлення 

доповіді (ІНДЗ) на запропоновану викладачем тему. Накопичувальний мінімальний бал 

складає 40.  
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
Національн

а 
Бали ECTS 

Диференціація 

А (внутрішня) 
Національна Бали ECTS 

відмінно 

 

А 

А+ 98–100 
задовільно 

64–74 D 

90–100 А 95–97 60–63 Е 

 А- 90–94 незадовільно 35–59 FX 

добре 

82–89 В   незадовільно 

(повторне 

проходження) 

0–34 F 
75–81 С  

 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 
Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як аспірантам, так і 

викладачу. За необхідності аспірант має спитати дозволу вийти з аудиторії (окрім заліку).  
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Заохочується власна думка з теми заняття, аргументоване відстоювання позиції. У разі 

відрядження, хвороби тощо викладач має перенести заняття на вільний день за попередньою 

узгодженістю з аспірантами. 

 

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 
- аспірант повинен виконувати графік навчального процесу та вимоги 

навчального плану; 

- в обов’язковому порядку відвідувати всі види навчальних занять, передбачені 

навчальним планом;  

- у разі неможливості з поважних причин відвідати заняття проінформувати 

викладача; 

- якщо аспірант пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її 

та у день консультації відповісти тезово на ключові питання з теми; 

- аспірант повинен виконати індивідуальне науково-дослідне завдання, тестовий 

контроль та інші роботи, що визначені робочим планом навчальної дисципліни; 

- обов’язком є присутність аспіранта на проміжному контролі та заліку. 

 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Аспіранти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх 

доповідях, статтях, при складанні  екзаменів тощо). Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. Якщо під час проміжного контролю помічено списування, 

аспірант втрачає право отримати бали за тему і складає її під час заліку, отримуючи не більше 

50% балів від максимальних за цю частину.  

Корисні посилання: https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-

dobrochesnist-325783.html  

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-

dumtsi/  

http://www.etnolog.org.ua 

http://ethnology.lviv.ua 

 

РОЗКЛАД КУРСУ 

Дата Тема 
Вид 

заняття 
Зміст Години 

Рубіжний 

контроль 
Деталі 

 1 лекція Понятійний апарат 

етнології. 

2  Оглядова 

лекція. 

 2 лекція Зв’язок етнології та 

мистецтвознавства 

2  Оглядова 

лекція. 

 3 лекція Візуальна атрибуція 

творів декоративного 

мистецтва 

2  Лекція 

 4 лекція Візуальна атрибуція 

творів образотворчого 

мистецтва 

2  Оглядова 

лекція. 

 

 5 лекція Традиційна культура і 

мистецтво 

2  Лекція 

 6 лекція Синкретизм 

народного мистецтва 

2  Лекція 

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/
https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/
http://www.etnolog.org.ua/


Силабус        Проблеми етнічного та національного в мистецтві 

 7 лекція Етнічні традиції в 

релігійному мистецтві 

2  Оглядова 

лекція.  

 

 8 лекція Сакральні народні 

мистецтва 

2  Лекція 

 9 лекція Мистецька складова 

народних занять 

2  Оглядова 

лекція 

 10 лекція Традиції та іновації в 

мистецтві 

  Оглядова 

лекція 

 11 лекція Особа митця і народна 

культура 

  Оглядова 

лекція 

 12 семінар Історія дослідження 

народного мистецтва 

2 Тезові відповіді 

на запитання 

Розуміння 

основних 

наукових 

тенденцій 

 13 семінар Візуальна атрибуція 

творів мистецтва 

2 Тестовий 

контроль 

 

 14 семінар Особа митця у 

традиційному 

мистецтві 

2 Доповідь на 

обрану тему 

З 

демонстрац

ією 

ілюстратив

ного ряду 

 15 Семінар Етнічні засади та 

національні тенденції 

сучасного мистецтва 

2 Дискусія Аргументо

ваність 

доказів та 

положень. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

Тема Форма звітності Бали 

3 Відповіді на запитання з теми «Історя дослідження народного 

мистецтва». 

10 

6 Тестовий контроль «Візуальна атрибуція творів мистецтва». 20 

8 Доповідь з презентацією «Особа митця у традиційному мистецтві». 10 

 Участь у дискусії «Етнічні засади та національні тенденції 

сучасного мистецтва» 

10 

ІНДЗ Презентація доповіді на тему «____ (Митець) як виразник 

національної культури» 

40 

 Залік  10 

 Всього балів 100 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Бали 
Критерії оцінювання 

 0–20 0–30 
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А+ 20  30  Аспірант в повному обсязі опанував матеріал теми, надав 

додаткові матеріали та приклади за темою. Відповів на 

додаткові питання. Розширив роботу до рівня тез до 

конференції. Подача акуратна, без помилок 

А 17–19  27–29 Аспірант в повному обсязі опанував матеріал теми, надав 

додаткові матеріали за темою. Подача акуратна, без помилок 

А- 16  26 Аспірант в повному обсязі опанував матеріал теми, подача 

акуратна, без помилок  

В 12–15  20–25 Аспірант в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив 

декілька незначних помилок 

С 8–11  10–19  Аспірант в повному обсязі опанував матеріал теми, але  зробив 

значні помилки, є невеликі проблеми з форматуванням 

D 4–7  6–9  Аспірант не в повному обсязі опанував матеріал теми, робота 

виконана на недостатньому рівні із значними недоліками 

(недостатньо розкрита тема, малий обсяг, відсутність творчого 

підходу тощо), наявні проблеми з форматуванням 

Е 1–3  1–5  Аспірант в недостатньому  обсязі опанував матеріал теми, 

виконана робота має багато значних недоліків (недостатньо 

розкрита тема, малий обсяг, невідповідність завданню, 

невчасна подача виконаної роботи, неохайність подання тощо). 

 0  0  Пропуск рубіжного контролю 

 

Оцінюванню підлягають завдання семінарських занять та репрезентація 

індивідуального науково-дослідного завдання. У результаті виставляється загальна оцінка з 

кожної теми семінарського заняття та за виконання індивідуального науково-дослідного 

завдання, тему якого визначає викладач з урахуванням наукових інтересів аспіранта. 
Оцінка за семінарські заняття (за кожну тему) складає 10 балів. Тестовий контроль 

оцінюється у 20 балів. Загальна максимальна кількість – 50 балів. У випадку, коли завдання 

до семінарських занять виконуються несвоєчасно без поважної на те причини, максимальна 

оцінка за тему знижується і складає 5 балів. 
В оцінці теоретичних знань аспірантів враховуються такі моменти: достатність обсягу 

відповіді (повна, недостатньо повна, неповна); ґрунтовність обізнаності з основними 

поняттями, принципами, законами, правилами; зрозумілість основного завдання запитання; 

логічність викладу матеріалу; обґрунтованість основних положень власних міркувань; 

нетрадиційність підходу до викладу відповіді; уміння інтегрувати та диференціювати знання. 
Оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання складає 40 балів. Воно є 

обов’язковим до виконання. В оцінці ІНДЗ завдання враховується здатність аспіранта: 

усвідомлювати вимогу завдань; перекладати їх на мову наукових понять; застосувати 

принципи, закономірності, правила для вирішення конкретних завдань; логічно i 

аргументовано викладати суть власних суджень i рішень. 
Максимальна оцінка за дисципліну складає 100 балів. 
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