
 

 



  

 



  

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ХУДОЖНЯ КРИТИКА» 

Найменування показників 

Характеристика 

дисципліни за формами 

навчання  

денна заочна 

Вид дисципліни  Вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 6 

Семестр 11 - 

Кількість змістових модулів з розподілом: 1 - 

Обсяг кредитів 2 - 

Обсяг годин, в тому числі: 60 - 

 Аудиторні 16 - 

 Модульний контроль 4 - 

 Семестровий контроль - - 

 Самостійна робота 40 - 

Форма семестрового контролю залік - 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ХУДОЖНЯ КРИТИКА» 

Мета викладання навчальної дисципліни – надати студентам 

спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» головні інструменти для здійснення естетичної оцінки, аналізу і 

тлумачення творів образотворчого мистецтва. Оскільки критична оцінка творів 

мистецтва вимагає досвіду «перекладу» образотворчих смислів і цінностей з 

ментальної сфери в матеріальну, з підсвідомого в область свідомості, 

важливим є формування навичок інтелектуальної і емоціональної взаємодії з 

творами мистецтва; самостійної роботи у відшуканні ціннісних орієнтирів; 

виявленні причинно-наслідкових зв'язків між ідеєю, образом і формою; 

розв'язанні завдань і концепцій, закладних у твір художником. Студенти мають 

усвідомити роль художнього смаку в професійному судженні про мистецтво, 

застосовувати власні міркування у аналізі проблем сучасних художніх процесів 

і явищ сучасного мистецького життя.  

Програма спрямована на те, щоб допомогти студентам, як майбутнім 

критикам, виявляти і оцінювати художні завдання митців у творах мистецтва, 

знаходити і розкривати часто неявні, а лише смутно підозрювані смисли. 

Оскільки здатність критика ставитися до твору як до суб'єкта передбачає 

наявність насамперед споглядання, переживання, співчуття і емпатії, програма 

спирається на практичні і самостійні заняття, покликані розширити кругозір 

студентів в аналізі і особистому сприйманні творів мистецтва. На заняттях 

студентам надаються базові засади для інтерпретації, оцінки та осмислення 

творів мистецтва, визначення їхньої естетичної якості, розуміння рівня 



  

майстерності митця. Формується необхідний рівень професійної підготовки 

студенів для розуміння ними сутності і завдань мистецтва. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

- отримати дослідницькі навички, необхідні для роботи з художньо-

критичним матеріалом різних епох у сфері художньої критики і аналізу 

творів мистецтв; 

- оволодіти базовою методологію мистецтвознавства, спрямованою на 

формування інструментарію художньої критики; 

- оволодіти основними моделями усного і письмового аналізу художньо-

критичних текстів, кінотекстів; 

- засвоїти і навчитися застосовувати структурну форму критичних статей в 

аналізі творів образотворчого мистецтва; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми спеціальності формуються загальні та фахові 

компетентності: 

 ЗК 2 Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

 ЗК 3 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

 ЗК 5 Здатність розробляти та керувати проєктами. 

 СК 6 Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення 

дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості. 

 СК 8 Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікативних 

технологій в контексті проведення мистецтвознавчих та реставраційних 

досліджень. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

У результаті вивчення даної дисципліни студент має 

Знати: 
- сутність професії художнього критика як соціальної, інформаційної, 

творчої діяльності, пов'язаної з публічними виступами, її базові 

характеристики, соціальні ролі, якості особистості, необхідні для 

відповідального виконання професійних функцій; 

- професійні стандарти роботи художнього критика, що працює на засадах 

етики і коректного критикування, спирається на принципи поваги до 

особистості і творчості; 

- сучасну жанрову і стильову специфіку критичних текстів; 

- специфіку, соціальну роль та суспільну місію художньої критики в 

суспільстві, функції та принципи в контексті соціальних 

потреб,історичного і сучасного досвіду культури; 

- особливості масової інформації, завдання і методи, технології і техніки 

процесу створення критичних текстів, їх змістовну і структурно-

композиційну специфіку; 



  

- принципи роботи з джерелами інформації, методи її збору, селекції, 

перевірки і аналізу; 

- основні вимоги, що пред'являються до матеріалів ЗМІ (точність, 

достовірність, наявність посилань на джерела, розмежування фактів і 

думок, плюралізм в поданні точок зору і т.д.); 

- найбільш поширені формати спеціальних друкованих видань, теле-, 

радіопрограм, інтернет-ЗМІ, пов'язаних зі сферою мистецтв. 

Вміти: 
- володіти навичками критичної і редакторської діяльності, здійснювати 

всі ці види діяльності у своїй практиці; 

- аналізувати художньо-критичні тексти, інтерпретувати їх згідно 

сучасних мистецьких тенденцій, вміти співвідносити з часом і епохами; 

- володіти понятійним мистецтвознавчим апаратом художньої критики; 

- володіти основами аналізу та критики текстів мистецтвознавства; 

- створювати власні роботи в різноманітних жанрах критики для 

розміщення в періодичних виданнях, і інтернет-виданнях, на радіо і 

телебаченні. 

Результати навчання: 

 РН 4 Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення 

історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку 

суспільства. 

 РН 5 Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних 

предметних галузей для розв’язання завдань і проблем у галузі образотворчого 

та/або декоративного мистецтва. 

 РН 7 Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, 

проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу та методикою 

проведення наукових досліджень. 

 РН 8 Визначати мету, завдання та етапи мистецької, реставраційної, 

дослідницької та освітньої діяльності, сприяти оптимальним соціально-

психологічним умовам для якісного виконання роботи. 

 РН 9 Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності; 

застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної власності. 

 РН 10  Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання 

естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, 

реставрації, основних принципів розвитку сучасного візуального мистецтва. 

 РН 11  Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних 

теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культурно-мистецьких 

процесів. 

 РН 13 Вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, 

представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному науковому і 

професійному середовищі. 



  

 РН 14 Застосовувати методологію наукових досліджень у процесі 

теоретичного і практичного аналізу; дотримуватися принципів академічної 

доброчесності; узагальнювати результати дослідження та впроваджувати їх у 

мистецьку практику; виявляти практичні та теоретичні особливості наукової 

гіпотези. 

 РН 15 Планувати професійну діяльність у сфері образотворчого і 

декоративного мистецтва, реставрації відповідно до потреб і запитів суспільства та 

ринку. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль ІІ. Інструменти арт-менеджменту 

Тема 1. Специфіка художньої критики та її функції у 

сучасному світі. Співвідношення критики і 

журналістики. 

12 2 2    8 

Тема 2. Взаємовідносини художньої критики з арт-

інституціями, популярною культурою і ринком. 

10 2     8 

Тема 3. Зв'язок критики і художньої практики. 12 2 2    8 

Тема 4. Взаємодія суб'єктивного і об'єктивного в 

художній критиці 

10 2     8 

Тема 5. Інструменти критичного аналізу 12 2 2    8 

Модульний контроль 4       

Разом 60 10 6    40 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

       

Усього 60 10 6    40 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ХУДОЖНЯ КРИТИКА» 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  

ХУДОЖНЯ КРИТИКА В УМОВАХ СУЧАСНОГО АРТ-РИНКУ. 

Тема 1. Специфіка художньої критики та її функції. Співвідношення 

критики і журналістики  

Лекція (2 год.). Основна мета художньої критики. Періодична преса як 

історична форма існування критики. Функціональні відмінності літературно-

художньої критики в різноманітних видах ЗМІ: газеті, журналі, на радіо, 

телебаченні, в інтернеті. Типи журналів. Вплив ЗМІ на критику і критики на 

ЗМІ. Художній критик і критик-журналіст. Критик-журналіст і його вплив на 



  

громадську думку. 

Предметна спеціалізація критики в різних видах мистецтв і ЗМІ. Кіно-, 

театральна, музична, художня, літературна критика. Спеціалізовані видання, 

сайти в інтернеті, теле- і радіопередачі. 

Семінарське заняття (2 год.). Підготувати реферати (5–7 стор.), а 

також виступити з презентаціями по обраних темах, підготовленими в 

Power Point (12 стор.): 

- Об'єкти і жанри критики. Різноманіття основних жанрів і жанрових 

різновидів.   

- Рецензія, анотація, анонс, репліка як жанри художньої критики. 

- Закономірності розмежування жанрів художньої критики.   

- Критерії розрізнення жанрів в критиці.  

- Окремий мистецький твір як об'єкт критики.  

- Оперативні завдання рецензії, її структура, механізм, композиція, мова, 

стиль. Етапи роботи над рецензією.  

- Види рецензій. Майстри рецензії.   

- Анотація, анонс, репліка – інформаційні жанри критики. 

Основні поняття теми: художня критика, художня журналістика, 

предметна спеціалізація, спеціалізовані видання. 

Рекомендовані джерела:   

основна: [1], [2], [3], [4], [5]. 

додаткова: [16], [14]. 

 

Тема 2. Взаємовідносини художньої критики з арт-інституціями, 

популярною культурою і ринком  

Лекція (2 год.). Роль критика в сучасному цивілізованому суспільстві. 

Художній критик як опора, авторитетна думка і експертна порада для 

суспільства. Принципи об'єктивності, правдивості та незацікавленості.  

Роль критика в формуванні арт-ринку. Художній критик і його вплив на 

події арт-ринку. Відносини між учасниками арт-ринку і роль критика в цих 

відносинах.  Завдання і функції художнього критика в системі арт-ринку. 

Внесок критика у формування репутації художника. Критика і її вплив на 

ціноутворення.  Ціна і цінність. Критик як суб'єкт арт-ринку, що пропонує свої 

послуги на продаж.  

Основні поняття теми: художній критик, завдання художнього критика, 

функції художнього критика, критик як суб'єкт арт-ринку. 

Рекомендовані джерела:   

основна: [3], [4], [5]. 

додаткова: [13], [15]. 

Тема 3. Зв'язок критики і художньої практики  

Лекція (2 год.). Інтерес критики до актуальних проблем сучасності.  

Ціннісно-орієнтаційний характер критичної діяльності. Художність критики. 



  

Особливості образності в критичному виступі.  Публіцистичність. Критика і 

художник. Критика і публіка. Критика і читач. Роль публіки і читача в 

художньому процесі. Проблема зворотного зв'язку. Формування навичок 

аналітичного сприйняття творів різних видів мистецтва і інтерпретаційного 

розуміння їх змісту. 

Семінарське заняття (2 год.). Підготувати реферати (5–7 стор.), а 

також виступити з презентаціями по обраних темах, підготовленими в 

Power Point (12 стор.): 

- Творчий портрет, як жанр художньої критики. 

- Творча індивідуальність художника як об'єкт критики. 

- Інтерв'ю як жанр художньої критики. Інтерв'ю-портрет. 

- Завдання і можливості творчого портрета.   

- Жанрові різновиди творчого портрету: біографічний нарис, нарис творчості, 

короткий біографічний нарис.   

- Критики – майстри творчого портрету. 

Основні поняття теми: критика і художня практика, художність 

критики, образність критики, публіцистичність критики. 

Рекомендовані джерела:   

основна: [3], [4], [5]. 

додаткова: [13], [15]. 

 

Тема 4. Взаємодія суб'єктивного і об'єктивного в художній критиці  

Лекція (2 год.). Проблема адекватного прочитання критиком ідеї твору. 

Поняття «критична інтерпретація». Правомірність множинності критичних 

тлумачень одного і того ж критичного тексту. Суб'єктивність і суб'єктивізм у 

критиці. Об'єктивність та об'єктивізм в критиці. Авторське тлумачення змісту 

відображених у творі подій. Воля автора як двигун сюжету в критичній статті. 

Допустимість певної авторської позиції в сюжетній структурі критичної статті. 

Мистецтво критики як виявлення художньої цінності твору, трансляція власного 

розуміння значущості твору мистецтва. Аргументація як засіб переходу 

суб'єктивного в об'єктивне.  

Основні поняття теми: критична інтерпретація художньої критики, 

тлумачення критичного тексту, суб'єктивність і суб'єктивізм у критиці, 

об'єктивність та об'єктивізм в критиці, аргументація. 

Рекомендована літературу:  

основна: [3], [4], [5]. 

додаткова: [13], [15]. 

 

Тема 5. Інструменти критичного аналізу  

Лекція (2 год.).  Критична стаття як жанр художньої критики. Структура 

критичної статті. Проблема заголовку. Закони композиції критичного тексту. Вступ, 

зав’язка,  розгорнуті міркування аналітичного характеру, опис, цитати, емоційні 



  

сплески, прямі звернення до читача. Особистість художника і особистість автора 

критичного тексту.  

Стаття як своєрідний ідейно-естетичний маніфест критика. Різновиди статті. 

Співвідношення логічного, суб'єктивно-ліричного і фактографічного початку в 

композиції статті. Сприйняття як художня співтворчість: враження, розуміння, 

тлумачення художнього образу як динамічної цілісності. Майстри критичної 

статті. 

Семінарське заняття (2 год.). Підготувати реферати (5–7 стор.), а 

також виступити з презентаціями по обраних темах, підготовленими в 

Power Point (12 стор.): 

- Критична стаття і її огляд як жанру художньої критики. 

- Стаття як маніфест критика.  

- Різновиди художніх статей.  

- Закони художнього сприйняття творів мистецтва. 

- Інтерпретація образотворчого мистецтва. 

Основні поняття теми: критична стаття, композиція критичного тексту, 

художньо-критична стаття, різновиди художньо-критичних статей, тлумачення 

художнього образу 

Рекомендовані джерела:   

основна: [3], [4], [5]. 

додаткова: [13], [15]. 

 

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
Вид діяльності студента Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Модуль І 

Кількість одиниць Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 1 5 5 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 

Відвідування практичних занять 1 Не передбачено навчальним планом 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 

Робота на практичному занятті 10 Не передбачено навчальним планом 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 Не передбачено навчальним планом 

Виконання завдань для самостійної 

роботи  

5 5 25 

Виконання модульної роботи 25 1 25 

Разом - 88 

Максимальна кількість балів: 88+113 (бали за 10 семестр) = 201 

Розрахунок коефіцієнта: 201:100=2,01 

 

  



  

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ХУДОЖНЯ КРИТИКА В УМОВАХ 

СУЧАСНОГО АРТ-РИНКУ. 

Тема 1. Специфіка художньої критики та її функції.  Співвідношення 

критики і журналістики (8 год.). 

І. Теоретична частина. Підготувати реферати за однією з визначених тем: 

1. Основна мета художньої критики і її завдання в суспільстві.  

2. Особливості літературно-художньої критики в різноманітних видах ЗМІ: 

газеті, журналі, на радіо, телебаченні, в інтернеті.  

3. Художній критик і критик-журналіст. Пояснити важелі впливу на 

суспільну думку кожного з них. Які механізми вони застосовують. 

4. Вплив ЗМІ на художню критику і критики на ЗМІ.  

ІІ. Практична частина: проаналізувати українські спеціалізовані видання 

з питань мистецтва, сайти, платформи в інтернеті, теле- і радіопередачі. 

Підготувати презентацію в Power Point (12-20 стор.) 

Основні поняття теми: художня критика, художня журналістика, 

предметна спеціалізація, спеціалізовані видання. 

Рекомендовані джерела:   

основна: [1], [2], [3], [4], [5]. 

додаткова: [16], [14]. 

 

Тема 2. Взаємовідносини художньої критики з арт-інституціями, 

популярною культурою і ринком (8 год.). 

І. Теоретична частина. Підготувати реферати за однією з визначених тем: 

1. Роль критика в сучасному цивілізованому суспільстві.  

2. Девальвація ролі критика в сучасному суспільстві: причини, майбутні 

перспективи. 

3. Художній критик і його вплив на арт-ринок. Вагомість чи відсутність 

впливу.  

4. Ціна і цінність твору мистецтва. Значення художнього критика у 

питаннях ціноутворення творів мистецтва. 

ІІ. Практична частина: проаналізувати доступні в мережі інформаційні 

джерела, які висвітлюю роль професійної діяльності критиків та їх суттєвий 

вплив на ситуацію арт-ринка. Підготувати презентацію в Power Point (12-20 

стор.) 

Основні поняття теми: художній критик, завдання художнього критика, 

функції художнього критика, критик як суб'єкт арт-ринку. 

Рекомендовані джерела:   

основна: [3], [4], [5]. 

додаткова: [13], [15].  

 

 



  

Тема 3. Зв'язок критики і художньої практики (8 год.). 

І. Теоретична частина. Підготувати реферати за однією з визначених тем: 

1. Критика і художник. Як критику зрозуміти художника. Питання 

взаємодії, взаєморозуміння і авторської інтерпретації творчого процесу.   

2. Художник і мистецтвознавець. Чиє слово вирішальне.  

3. Критика і публіка. Критика і читач. Роль публіки і читача в художньому 

процесі.  

4. Роль критика в добу масових експлікацій. Злиття ролей художника і 

критика в добу концептуалізму.  

5. Як розуміти текст художника. Чи є він елементом художньої 

критики? 

6. Роль критика в добу інтертекстуальності.  

7. Об'єкти і жанри критики. Різноманіття основних жанрів і жанрових 

різновидів.   

8. Закономірності розмежування жанрів художньої критики.   

ІІ. Практична частина:  

1. Обрати один художній твір і самостійно написати на нього рецензію, 

анотацію, анонс і репліку (1-2 стор.). 

2. Написати для цієї ж роботи критичну статтю (2-3 стор.)  

Основні поняття теми: критика і художня практика, художність 

критики, образність критики, публіцистичність критики. 

Рекомендовані джерела:   

основна: [3], [4], [5]. 

додаткова: [13], [15]. 

 

Тема 4. Взаємодія суб'єктивного і об'єктивного в художній критиці  

(8 год.).  

І. Теоретична частина. Підготувати реферати за однією з визначених тем: 

1. Закони художнього сприйняття і види інтерпретації художнього твору. 

2. Інтерпретація образотворчого мистецтва.  Особливості наукової і критичної 

інтерпретації. Специфіка художньої інтерпретації. 

3. Сприйняття як художня співтворчість: враження, розуміння, тлумачення 

художнього образу як динамічної цілісності. 

4. Різновиди методологічних принципів аналізу та інтерпретації твору 

мистецтва. 

5. Мистецтво критики як мистецтво трансляції власного досвіду і розуміння 

мистецького твору. мистецтва.  

6. Творчий портрет, як жанр художньої критики. Завдання і можливості 

творчого портрету.   

7. Інтерв'ю як жанр художньої критики. Інтерв'ю-портрет 

8. Біографічний нарис, нарис творчості, короткий біографічний нарис як 

жанр художньої критики..   



  

ІІ. Практична частина:  

1. Обрати художника і самостійно написати творчий портрет у жанрі 

художньої критики (2-3 стор.). 

2. Написати інтерв'ю з художником у жанрі художньої критики (2-3 стор.).  

Основні поняття теми: критична інтерпретація художньої критики, 

тлумачення критичного тексту, суб'єктивність і суб'єктивізм у критиці, 

об'єктивність та об'єктивізм в критиці, аргументація. 

Рекомендована літературу:  

основна: [3], [4], [5]. 

додаткова: [13], [15]. 

 

Тема 5. Інструменти критичного аналізу (8 год.). 

І. Теоретична частина. Підготовка та захист доповіді за однією з 

визначених тем: 

1. Критична стаття і її огляд як жанру художньої критики.  

2. Художній процес як об'єкт критики.  

3. Закони композиції критичного тексту.  

4. Особистість художника і особистість автора критичного тексту. Взаємодія. 

5. Різновиди художньо-критичних статей. 

6. Сприйняття твору мистецтва як художня співтворчість: враження, 

розуміння, тлумачення художнього образу. 

7. Естетичний, мистецтвознавчий, культурологічний різновиди методологічних 

принципів аналізу та інтерпретації твору мистецтва. 

8. Структурно-семіотичний, психоаналітичний, системний різновиди 

методологічних принципів аналізу та інтерпретації твору мистецтва. 

ІІ. Практична частина:  

1. Створити критичну статтю на роботу художника чи на виставку ( 2-3 стор.).  

2. Створити художню статтю на роботу художника чи на мистецьку подію (2-3 

стор.) 

Основні поняття теми: критична стаття, композиція критичного тексту, 

художньо-критична стаття, різновиди художньо-критичних статей, тлумачення 

художнього образу 

Рекомендовані джерела:   

основна: [3], [4], [5]. 

додаткова: [13], [15]. 

 

Критерії оцінювання: головними критеріями оцінювання визначено 

наступні позиції: чіткий й логічний текст реферату, дотримання технічних вимог 

до оформлення реферативних досліджень – 2 бали, чіткий й логічний текст 

рецензії/інтерв’ю/статті, дотримання технічних вимог до оформлення даних 

робіт, актуальність викладеного матеріалу – 1 бал, обґрунтованість постаті 

художника, змістовність та логічність опису творчого портрету у жанрі 



  

художньої критики, дотримання нормативних вимог до критичного аналізу – 1 

бал, чіткий та логічний аналіз спеціалізованих видань з питань 

мистецтва/інформаційних джерел, змістовність та художнє оформлення 

презентацій – 1 бал. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль проводиться у формі письмової  контрольної роботи з 

урахуванням уніфікованої системи оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Модульний контроль знань та вмінь магістрів проводиться згідно і тематичним 

планом і здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу 

модуля. 

Оцінювання відбувається після підсумкового аналізу письмових робіт 

студентів. Оцінка модульного контролю здійснюється за 25-бальною шкалою. 

Критерії оцінювання модульного контролю наведено у таблиці. 

Критерії оцінювання 
К-ть 

балів 

 володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на високому рівні, 

що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; 

 продемонстрував здатність робити висновки й обґрунтовувати свою позицію на 

основі проведених спостережень. 

21 – 25 

 володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на достатньо 

високому рівні, що підтверджується відповіддю на питання контрольної 

роботи; 

 продемонстрував здатність робити висновки на основі проведених 

спостережень. 

17 – 20 

 володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на достатньому 

рівні, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи, з 

допущенням певних помилок;  

 продемонстрував недостатні уміння обґрунтовано і самостійно робити 

висновки на основі проведених спостережень. 

13 – 16 

 студент в цілому виявив посередній рівень знань, умінь, що підтверджується 

відповіддю на питання контрольної роботи; 

 продемонстрував посередні уміння обґрунтовано і самостійно робити висновки 

на основі проведених спостережень 

9 – 12 

 студент виявив лише мінімально можливий допустимий рівень знань, умінь, що 

підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; 

 продемонстрував неготовність грамотно і самостійно робити висновки на 

основі проведених спостережень 

5 – 8  

 студент виявив незадовільний рівень знань, умінь, що підтверджується 

відповіддю на питання контрольної роботи; 

  продемонстрував невміння послідовно, грамотно і самостійно висновки на 

основі проведених спостережень 

1 – 4  

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль навчальним планом відповідно до освітньо-



  

професійної програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» передбачений у 

вигляді заліку, який виставляється, як сума балів за всі форми роботи протягом 

вивчення навчальної дисципліни. 

 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю і екзамену 

Семестровий контроль навчальним планом відповідно до освітньо-

професійної програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» передбачений у 

вигляді заліку, який виставляється, як сума балів за всі форми роботи протягом 

вивчення навчальної дисципліни. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
Рейтингова 

оцінка  

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками. 

В 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок. 

С 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності. 

E 60-68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 

 

 

 



 

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ДИСЦИПЛІНИ 
Модулі Змістовий модуль ІІ. 

Назва модуля Художня критика в умовах сучасного арт-ринку. 
Лекції 1 2 3 4 5 

Теми  лекцій 

Тема 1. Специфіка 

художньої критики 

та її функції у 

сучасному світі.  

Співвідношення 

критики і 

журналістики 

Тема 2. 

Взаємовідносини 

художньої критики 

з арт-інституціями, 

популярною 

культурою і ринком 

Тема 3. Зв'язок критики 

і художньої практики 

 

Тема 4. Взаємодія 

суб'єктивного і об'єктивного 

в художній критиці 

Тема 5. Інструменти 

критичного аналізу 

1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 

Теми 

семінарських 

занять 

Тема 1. Специфіка 

художньої критики та 

її функції у сучасному 

світі.  Співвідношення 

критики і 

журналістики 

 Тема 3. Зв'язок критики 

і художньої практики 

 

 Тема 5. Інструменти 

критичного аналізу 

 

10 балів+1 бал за 

відвідування 
 

10 балів+1 бал за 

відвідування 
 

10 балів+1 бал за 

відвідування 

Самостійна 

робота 
ПП.6.2. 

5 балів 

ПП.6.2. 

5 балів 

ПП.6.2. 

5 балів 

ПП.6.2. 

5 балів 

ПП.6.2. 

5 балів 

Види поточного 

контролю 
Модульна контрольна робота – 25 балів 

Всього балів 128 балів 

Підсумковий 

рейтинговий 

бал 

88+113 (бали за 10 семестр) = 201 бал 

(коефіцієнт успішності: 201:100=2,01) 
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