Дисципліна –«УКРАЇНСЬКИЙ АВАНГАРД»
Кількість кредитів – 6
Семестри / Форма контролю – 2 / модульний контроль; 8 / залік.
Викладач – к. і. н., доц., доцент кафедри культурології та музеєзнавства
Костюк Лариса Кіндратівна
Анотація дисципліни
У підготовці магістрів з культурології окреме місце відводиться
навчальній дисципліні «Український авангард». Дисципліна викладається у
2-3 семестрах магістратури після вивчення теоретико-методологічних засад
культурологічної науки. Зміст дисципліни охоплює сучасні наукові уявлення
про розвиток українського авангарду як складової світового культурного
процесу, зосереджує увагу на аналізі специфіки авангардного руху у фокусі
культурно-мистецьких проблем української духовності, диференціює основні
ціннісні набутки творців українського авангарду у ретроспективному та
полілінійному розрізі. Вивчення питань українського авангарду спрямовані
на осягнення теоретико-методологічних засад українського авангарду та
усвідомлення характерних рис явища авангарду в українській культурі,
специфіці його прояву в образотворчому мистецтві; культурно-історичних
аспектів розвитку малярства українського авангарду та наукового аналізу
стану розвитку української культури у контексті світового художнього
процесу; художньо-стильової диференціації напрямів українського
авангардного мистецтва та вираження національної стилістики в
українському образотворенні першої третини ХХ століття. Знання, здобуті в
результаті вивчення дисципліни, сприятимуть формування сучасного
фахівця-культуролога, який вміє визначати авангардну мову мистецтва ХХ
ст., аналізувати та описувати мистецькі твори у площині культурологічного
знання.
Мета
Забезпечити навчання здобувачів вищої освіти шляхом формування і
розвитку компетентностей, необхідних для здійснення культурологічної
діяльності з акцентом на засвоєння теоретико-методологічних та практичних
засад художньої культури авангарду та засвоєння здобутків творців
українського авангарду у контексті розвитку культури ХХ століття, а також
закріплення програмних результатів дисципліни.
Завдання
Дисципліна спрямована на вирішення таких завдань:
розвиток комплексного мислення студентів на основі системного та
структуро логічного підходів у вивченні авангардної проблематики;
оволодіння методикою аналізу подій і явищ авангарду у фокусі теоретикометодологічних засад культурології;
вивчення фактологічного матеріалу з історії українського авангарду;
диференціація стильових особливостей напрямів українського авангарду;

структуризація творчих досягнень представників українського авангарду;
засвоєння специфіки українського авангарду у контексті світової художньої
культури;
розкриття понятійно-категоріального апарату дисципліни;
закріплення навичок пошукової діяльності студентів у сфері культури;
формування евристичного потенціалу студентів в галузі культурології.
Компетентності, які формуються у процесі вивчення дисципліни
Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної
діяльності та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і
вимог.
Загальні компетентності:
Здатність до абстрактного і критичного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Спеціальні компетентності:
Здатність адаптувати та конфігурувати сучасні теоретико-методологічні
(культурологічні) підходи у предметній області.
Здатність здійснювати опис та аналіз творів представників українського
авангарду та сучасного мистецтва у контексті теоретичних основ модернізму
та постмодернізму.
Програмні результати навчання, які закріплюються при вивченні
дисципліни
Описування модерністських та постмодерністських концепцій і їх впливу на
осмислення авангардного і сучасного мистецтва та культури, визначення
ціннісних шляхів розвитку культури і мистецтва у кризових ситуаціях.
З робочою програмою та силабусом можна ознайомитися на кафедрі
культурології та музеєзнавства
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди
12.45 год. - 14.10 год.
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосуботи
08.00 год. - 09.20 год.
Емейл викладача: larusa.kostiuk@gmail.com

