




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Характеристика дисципліни за формами навчання 

Мистецька та літературна критика 

 денна Заочна 

Вид дисципліни вибіркова Вибіркова 

Мова викладання, 

навчання та оцінювання 
українська Українська 

Курс 4 4 

Семестр 7 7 

Кількість змістових 

модулів з розподілом: 
5  

Обсяг кредитів 5 5 

Обсяг годин, в тому числі 150 150 

Аудиторні 70 20 

модульний контроль 10  

семестровий контроль   

самостійна робота 70 130 

форма семестрового 

контролю 
залік Залік 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна дає можливість ознайомитися з найяскравішими 

сучасними явищами і творами художньої літератури, кіно- і театрального 

мистецтва, живопису, музики, архітектури і скульптури, вміти давати їм фахову 

оцінку, постійно перебувати в колі визначних діячів сучасної української 

культури, формувати культурно-світоглядний рівень українського суспільства 

тощо.  

Мета навчального курсу «Мистецька та літературна критика» − дати 

уявлення про літературно-мистецьку критику як специфічний вид журналістської 

діяльності, з’ясувати спільні та відмінні риси з культурною журналістикою, 

продемонструвати мистецтвознавчі засади напряму, ознайомити з українським та 

світовим досвідом у цій сфері; виробити навички по збору та аналізу інформації з 

загальнодоступних джерел, створення коректного з мистецтвознавчої точки зору 

тексту. 

Завдання курсу: 

 познайомити студентів із літературно-мистецькою критикою як 

елітарним видом журналістської діяльності; 

 ознайомити студентів із основними історичними проявами літературної 

та мистецької критики; 

 домогтися засвоєння різниці між культурною журналістикою і 

літературно-мистецькою критикою; 

 домогтися засвоєння і активного використання культурологічного 

мистецтвознавчого понятійно-термінологічного інструментарію; 

 домогтися усвідомлення студентами важливості соціокультурного 

контексту для оцінки мистецьких якостей арт-об’єкту/явища; 

 виробити уміння аналізувати критичні тексти у комунікативному 

вимірі; 



 виробити/закріпити навички роботи з різними джерелами інформації 

(документи, довідники, експерти); 

 виробити уміння обробити зібрану інформацію: виокремити найбільш 

суттєві аспекти арт-об’єкту/явища для поцінування його як мистецького 

феномена; 

 виробити уміння виготовити із зібраної інформації коректний з 

мистецтвознавчої точки зору текст.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Вивчивши дисципліну «Мистецька та літературна критика» студент 

знатиме: 

- Визначати сутність літературно-художньої та мистецької критики і її місце в 

системі журналістської проблематики;  

- орієнтуватися в пізнавальних, ідеологічних, естетичних, аксіологічних 

аспектах літературної (мистецької) критики;  

- знати особливості жанрів літературної (мистецької) критики у їхньому 

практичному застосуванні;  

- інтерпретувати художній твір як конструювання паралельної реальності; 

- аналізувати його місце в сучасному літературно-мистецькому українському 

(світовому) процесі;  

- актуалізувати зміст твору мистецтва в житті суспільства; 

- пояснювати для широкого загалу закономірності побудови художнього тексту;  

- налагоджувати комунікацію в тріаді: автор-текст-читач.  

Студент умітиме: 

- володіння методикою аналізу художнього тексту;  

- знання основних шкіл і напрямів сучасного мистецтвознавства;  

- вміння застосовувати на практиці теоретичні знання (володіння стилями 

літературної критики, ознайомлення з основними жанрами літературної критики);  



- здатність самостійно мислити та долати наукові стереотипи;  

- написання літературно-критичних і мистецько-критичних творів на основі 

набутих знань; 

створення радіо- і телематеріалів про сучасне українське і світове мистецтво.  

У результаті вивчення курсу студенти набувають такі компетенції: 

фахові: 

 журналістські; 

загальні: 

 аналітичні; 

 комунікативні;  

 психологічні; 

 самоосвітні.  

Вивчення курсу формує у студентів такі компетентності: загальні (ЗК-2 - 

Здатність критично мислити. Здатність критично оцінювати отриману інформацію, 

використання логіки і раціональних міркувань, повнота аргументації для оцінки 

ситуації і правильності обраного шляху розв’язання завдань з урахуванням 

контексту. Здатність бути критичним і самокритичним; ЗК-5 – Здатність до 

координації дій з іншими. Готовність будувати комунікацію, базуючись на 

принципах соціально-психологічної специфіки спілкування; виявляти високу 

адаптивність до змін професійного середовища, враховуючи права та обов’язки всіх 

у колективі в ході виконання професійної діяльності. Здатність працювати в команді; 

ЗК-10 – Здатність до когнітивної гнучкості. Здатність розуму швидко перемикатися з 

однієї думки на іншу, а також обмірковувати кілька речей одночасно. Здатність 

здобувати нові знання, уміння та інтегрувати їх з вже наявними; спроможність 

аналізувати явище, ситуацію, проблему, враховуючи різні параметри, фактори, 

причини; здатність адаптувати мислення для вирішення завдань при зміні умов чи 

нестандартних ситуаціях); фахові (ФК2 Здатність знаходитись у контексті подій; 

уміння здійснювати моніторингову діяльність; знати характеристики різних ЗМІ; 



здатність створення матеріалів на основі аналізу потреб медіаринку, ФК3 - Здатність 

до планування медіапроцесу, ФК4 - Здатність оперативно збирати інформацію, ФК5 

- Здатність до виокремлення новини (факту); володіння інструментарієм перевірки 

інформації; здатність до вибору інформації на основі релевантності; уміння 

створювати матеріал для різних медіаплатформ; уміння інтерпретувати контент, 

ФК6 - Здатність подавати інформацію у відповідній журналістській формі, ФК7 - 

Здатність нести відповідальність за результати журналістської роботи (критична 

оцінка діяльності). Чітке уявлення про якість журналістського матеріалу; здатність 

до критичної оцінки власної роботи; здатність до сприйняття конструктивної 

критики власної роботи; здатність нести відповідальність рішення прийняті в ході 

журналістської діяльності; здатність нести відповідальність за результат 

журналістської діяльності (медіавпливи). ФК8 - Здатність працювати у команді. 

Володіти соціальними навичками; бути відповідальним та надійним; уміти 

переконливо подати власну думку; уміти знаходити рішення; розуміти права та 

обов’язки в редакційному колективі; виконувати професійну функцію у колективі. 

У процесі вивчення дисципліни формуються такі програмні результати:  

ПРН-1 Виявляти високу адаптивність до змін професійного середовища, 

мобілізувати інтелектуальні та духовні можливості для самостійного засвоєння 

нових знань, прогресивних технологій та інновацій, оновлювати власні професійні 

компетенції з урахуванням інформаційних потреб аудиторії, що домінуватимуть у 

перспективі. 

ПРН-3 Використовувати сучасні інформаційні технології для роботи з джерельною 

базою у процесі фахової діяльності. 

ПРН-8 Аналізувати будь-який медійний продукт, оцінювати його на основі 

соціокультурних та філософських критеріїв. 

ПРН-16 Уміти організовувати роботу редакції в різних типах ЗМІ. 

 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Специфіка мистецької критики 

Тема 1. Історія зародження 

мистецької критики. 
6 2  2   2 

Тема 2. Мистецтвознавчі засади 

мистецької критики. 

 

4   2   2 

Тема 3. Специфіка мистецької 

критики як журналістського 

напряму в контексті теорії та 

історії мистецтва. 

4   2   2 

Тема 4. Види мистецької критики 4   2   2 

Модульний контроль 2       

Разом 20 2  8   8 

Змістовий модуль 2. Літературна критика     Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Літературна критика. 

Аксіологічні параметри 

літературної критики 

 

4   2   2 



Тема 6. Жанри літературної 

критики, їх класифікація. Рецензія 

і літературний огляд 

 

14 2  4   8 

 

 

Тема 7. Аналітичні й 

публіцистичні жанри літературної 

критики. 

12 2  4   6 

Тема 8. Диференційні особливості 

аналітично-публіцистичної 

літературної критики  

4   2   2 

Тема 9. Специфіка створення 

мистецько-критичного тексту.  
4   2   2 

Тема 10. Твір – автор – художній 

процес як об’єкти критики 

 

4   2   2 

Тема 11. Аналіз літературно-

художніх критичних публікацій в 

ОМІ  

4   2   2 

Тема 12. Літературно-художня 

критика у різних видах ОМІ 
4   2   2 

Модульний контроль 2       

Разом 52 4  20   26 

Змістовий модуль 3. Кінокритика     Змістовий модуль 3.  

Тема 13. Кіно як наймасовіший і 

найприбутковіший вид мистецтва 

12 4  2   6 

Тема 14. Історичні аспекти 

розвитку кінокритики 
4   2   2 

Тема 15. Специфіка кінокритики та 

її літературно-стилістичні 

особливості 

6   4   2 



Модульний контроль 2       

Разом  24 4  8   10 

Змістовий модуль 4. Театральна критика 

Тема 16. Театр, опера і балет як 

види мистецтва для обраної 

публіки 

 

14 4  4   6 

Тема 17. Сучасна театральна 

критика 

 

8   4   4 

Тема 18. Візуальні мистецтва в 

медіакритиці 

 

8   4   4 

Модульний контроль 2       

Разом  32 4  12   14 

Змістовий модуль 5. Музична критика 

Тема 19. Музична критика в 

сучасному культурному процесі 
6   2   4 

Тема 20. Історичні аспекти 

розвитку музичної критики та 

журналістики 

6   2   4 

Тема 21. Специфіка музичної 

критики та її літературно-

стилістичні особливості 

8   4   4 

Модульний контроль 2       

Разом  22   8   12 

Усього 150 14  56   70 

  



4.2. Тематичний план для заочної форми навчання 

Назви змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Специфіка мистецької критики 

Тема 1. Історія зародження 

мистецької критики. 
10 2     8 

Тема 2. Мистецтвознавчі засади 

мистецької критики. 

 

10      10 

Тема 3. Специфіка мистецької 

критики як журналістського 

напряму в контексті теорії та 

історії мистецтва. 

10   2   8 

Тема 4. Види мистецької критики 10      10 

Разом 40 2  2   36 

Змістовий модуль 2. Літературна критика     Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Літературна критика. 

Аксіологічні параметри 

літературної критики 

 

8      8 

Тема 6. Жанри літературної 

критики, їх класифікація. Рецензія 

і літературний огляд 

 

10   2    

 

8 



Тема 7. Аналітичні й 

публіцистичні жанри літературної 

критики. 

10   2   8 

Тема 8. Диференційні особливості 

аналітично-публіцистичної 

літературної критики  

8      8 

Тема 9. Специфіка створення 

мистецько-критичного тексту.  
5      5 

Тема 10. Твір – автор – художній 

процес як об’єкти критики 

 

5      5 

Тема 11. Аналіз літературно-

художніх критичних публікацій в 

ОМІ  

5      5 

Тема 12. Літературно-художня 

критика у різних видах ОМІ 

7   2   5 

Разом 58   6   52 

Змістовий модуль 3. Кінокритика     Змістовий модуль 3.  

Тема 13. Кіно як наймасовіший і 

найприбутковіший вид мистецтва 

10 2     8 

Тема 14. Історичні аспекти 

розвитку кінокритики 
8      8 

Тема 15. Специфіка кінокритики та 

її літературно-стилістичні 

особливості 

10   2   8 

Разом  28 2  2   24 

Змістовий модуль 4. Театральна критика 

Тема 16. Театр, опера і балет як 

види мистецтва для обраної 

публіки 

5   2   3 



 

Тема 17. Сучасна театральна 

критика 

 

3      3 

Тема 18. Візуальні мистецтва в 

медіакритиці 

 

5   2   3 

Разом  13   4   9 

Змістовий модуль 5. Музична критика 

Тема 19. Музична критика в 

сучасному культурному процесі 
3      3 

Тема 20. Історичні аспекти 

розвитку музичної критики та 

журналістики 

3      3 

Тема 21. Специфіка музичної 

критики та її літературно-

стилістичні особливості 

5   2   3 

Разом  11   2   9 

Усього 150 4  16   130 

 

  



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

 

Змістовий модуль 1. Специфіка мистецької критики 

Лекція 1.  Історія зародження мистецької критики (2 год.) 

Сутність і призначення мистецької критики. Елементи критичної думки в 

художньо-публіцистичних текстах античних та європейських авторів. 

Мистецтвознавчий понятійно-термінологічний апарат. Основні напрямки 

мистецтвознавчих досліджень: «традиційний» (поєднання інтуїції дослідника з 

позитивним знанням предмета); соціологічний (дослідження проблем організації 

мистецького життя); формально-аналітичний (дослідження проблем поетики, 

формотворення); структурно-семіотичнй (використання точних методів 

дослідження мови мистецтва); культурологічний (з’ясування соціокультурних 

основ мистецької творчості). 

Література основна: 1, 2, 4, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 23-26, 33, 36, 37, 39, 41, 49, 

55, 57, 59, 61, 62, 76. 

Література додаткова: 86, 92, 94, 99. 

Практичне заняття 1. Історія зародження мистецької критики  (2 год.) 

Література основна: 1, 2, 4, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 23-26, 33, 36, 37, 39, 41, 49, 

55, 57, 59, 61, 62, 76. 

Література додаткова: 86, 92, 94, 99. 

Практичне заняття 2. Мистецтвознавчі засади мистецької критики (2 год.) 

Література основна: 1, 2, 4, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 23-26, 33, 36, 37, 39, 41, 49, 

55, 57, 59, 61, 62, 76. 

Література додаткова: 86, 92, 94, 99. 

Практичне заняття 3. Специфіка мистецької критики як журналістського 

напряму в контексті теорії та історії мистецтва (2 год.) 

Література основна: 1, 2, 4, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 23-26, 33, 36, 37, 39, 41, 49, 

55, 57, 59, 61, 62, 76. 



Література додаткова: 86, 92, 94, 99. 

Практичне заняття 4. Види мистецької критики (2 год.) 

Література основна: 1, 2, 4, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 23-26, 33, 36, 37, 39, 41, 49, 

55, 57, 59, 61, 62, 76. 

Література додаткова: 86, 92, 94, 99. 

Змістовий модуль 2. Літературна критика  

Практичне заняття 5. Літературна критика. Аксіологічні параметри 

літературної критики (2 год.) 

Література основна: 5, 7, 10, 12, 14, 18, 20, 27, 30-33, 50, 41, 43-45, 47, 48, 52-

55, 60, 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77-79. 

Література додаткова: 80, 82-84, 88, 92, 97, 101. 

Лекція 2. Жанри літературної критики, їх класифікація. Рецензія і 

літературний огляд (2 год.) 

Поняття про рід, жанр, жанрову систему. Умовність поділу, його мінливість у 

залежності від часу, регіонально-національних літературних особливостей. Історичні 

зміни жанрів і жанрових систем. Еволюційний метод. 

Жанри літературної критики, їх відмінність від літературних жанрів (художньо-

публіцистичні). Фактологічність, низький рівень фікційності. Логічна мова. 

Спорідненість із журналістикою, певна специфічність. Сумнівність тверджень про 

неможливість класифікації літературно-критичних жанрів. Запозичення 

класифікаційних принципів із журналістики. Інформаційні жанри (анотація, анонс, 

презентація), аналітичні жанри (огляд, рецензія, стаття), художньо-публіцистичні 

(аналітично-публіцистичні): есей, пародія, памфлет, фельєтон. Інформаційно-

аналітичний характер літературного портрету. 

Анонс – попередньо опубліковане загальноінформаційне оголошення про 

певний захід (виставка, вечір, зустріч, обговорення, автограф-сесія). Орієнтовний хід 

заходу, проблемних питань тощо. Зразки анонсів у періодичних виданнях, на дошках 

оголошень та ін.. 

 Анотація – складник довідкового апарату книги (статті й т.п.), стисла 



характеристика змісту видання, рукопису, що конденсує інформацію про твір, його 

критичну оцінку, відомості про автора та настанови читачам. Витяги з рецензій чи 

згадка про них. Анонси, оголошення. Інформаційно-рекламні сайти, фейсбук-

сторінки тощо. Проспекти видавництв, буклети, зворот титульних сторінок, огляд у 

пресі, бібліографія. 

Презентація – публічне представлення, демонстрація певного нового явища. У 

літературні критиці – різновид анотації. «Слово і Час». Візуалізація презентації. 

Публічна презентація. Документалістика в мистецько-художній критиці.  

Рецензія як первісний, «базовий» жанр літературної критики. Рецензія (recensio 

– розгляд) – жанр л-рної критики, що розглядає й поціновує конкретні твори 

письменства (л-рознавства), визначає їх вартість, аналізує компоненти, вказує на 

допущені, на думку критика, хиби; має широкий тематичний діапазон. Актуальність 

проблематики, глибина порушених питань, лаконічність викладу, стрункість, 

логічність побудови. Прийоми провокативного л-рознавства. Витоки – у 

бібліографічному описі, анотаціях. Синтез опису і власне критики.  

Рецензія-відгук (коротка). «Переднє слово до книжки: Іван Франко. В поті 

чола» М. Драгоманова. Розгорнута анотація. Рецензія-переказ. Реферат. Звичайна 

газетна (журнальна) рецензія. «Памяти И.И. Манжуры» М. Сумцова. Проблемна, 

публіцистична, полемічна рецензії. «Ив. Франко. Захар Беркут» В. Горленка. 

«Царівна» А. Кримського. Рецензія-есе, діалог, фейлетон, памфлет. «Маніфест 

«Молодої музи» І. Франка. Жарт, лист, авторецензія, репліка. Рецензування 

(періодичний друк рецензій тощо). Рецензія М. Дашкевича на історію літератури 

М. Петрова («Отзыв о сочинении г. Петрова»). 

Літературний огляд (хронологічний, за жанрами, за творчістю автора, групи 

авторів, літоб’єднань, за періодичними виданнями, за стилем, течією тощо). Огляд 

преси. Стисле (стислі) повідомлення про низку літературних явищ. «Перегляд 

літературних новин» І. Білика. Низка рецензій. «Три пьесы Ив. Карого» В. Горленка. 

«Українське письменство 1866-1873 років» М. Драгоманова. «Новини нашої 

літератури» І. Франка. Огляди загальні, тематичні, інформаційно-публіцистичні, 



аналітично-публіцистичні, науково-популярні та ін. «Загальний огляд найновішої 

русько-української літератури» І. Нечуя-Левицького. «Книжник-Review» 

(«Книгарь», «Друг читача»). Проблемний огляд (висвітлення тенденцій, проблем 

розвитку літератури, здобутків чи недоліків). Його межовий характер із літературно-

критичною статтею. «Старе й нове в сучасній українській літературі» І. Франка. 

«Малорусские писатели на Буковине» Лесі Українки. 

Література основна: 5, 7, 10, 12, 14, 18, 20, 27, 30-33, 50, 41, 43-45, 47, 48, 52-

55, 60, 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77-79. 

Література додаткова: 80, 82-84, 88, 92, 97, 101. 

Практичне заняття 6. Класифікація жанрів літературної критики (2 год.) 

Література основна: , 7, 10, 12, 14, 18, 20, 27, 30-33, 50, 41, 43-45, 47, 48, 52-

55, 60, 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77-79. 

Література додаткова: 80, 82-84, 88, 92, 97, 101. 

Практичне заняття 7. Рецензія і літературний огляд як жанри літературної 

критики (2 год.) 

Література основна: , 7, 10, 12, 14, 18, 20, 27, 30-33, 50, 41, 43-45, 47, 48, 52-

55, 60, 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77-79. 

Література додаткова: 80, 82-84, 88, 92, 97, 101. 

Лекція 3. Аналітичні й публіцистичні жанри літературної критики (2 год.) 

Літературний портрет – жанр літературно-критичного, науково-популярного 

нарису про життя і творчість письменника, близький до наукової біографії. 

Стисліший за викладом, розрахований на масового читача. «М.П. Драгоманов» А. 

Кримського. Літературно-критичний нарис. «І. Франко» М. Коцюбинського. 

«Андрій Чайковський» О. Маковея. Наукова біографія. «Короткий» літературний 

портрет в ОМІ.  

Стаття – науковий, науково-критичний чи публіцистичний твір невеликого 

обсягу, опублікований на сторінках періодичного чи неперіодичного видання, що 

висвітлює актуальну суспільно-політичну, культурологічну тему (проблему) тощо. 

Літературно-критична стаття може охоплювати значний обсяг матеріалу, подавати 



глибокий аналіз художніх творів. «Література російська, великоруська, українська і 

галицька» М. Драгоманова. Включає характеристику літературних явищ чи процесів, 

оцінні підсумки, зауваження чи побажання. За змістом, формою, способом 

організації й викладу матеріалу розрізняють статті проблемні («Слово про критику» 

І. Франка; «Галицькі вірші» Б. Грінченка), полемічні, оглядові, ювілейні («В десяті 

роковини смерті Михайла Драгоманова» І. Франка; «Іванові Франкові» Б. 

Грінченка), діалоги, власне літературно-критичні («Сьогочасне літературне 

прямовання» І. Нечуя-Левицького; «Література, її завдання і найважніші ціхи» І. 

Франка), есе. Передмови і післямови. 

Полеміка («Слівце на слівце» П. Грабовського). Дискусія («Листи на 

Наддніпрянську Україну» М. Драгоманова і «Листи з України Наддніпрянської» Б. 

Грінченка). Полеміка О. Забужко і В. Неборака на сторінках «Сучасності». 

Есе (есей; спроба, начерк) – прозовий твір із довільною композицією, якому 

властива белетризація зафіксованих індивідуальних вражень, асоціацій чи 

інформації, отриманих із різних галузей знань, несистематичне поєднання 

філософських, літературно-критичних, науково-популярних, іноді специфічно 

наукових елементів. М. Монтень. Яскрава образність, суб’єктивність, поєднання 

різнорідних елементів, афористичність, побутовість мовлення. Довільна композиція, 

її фрагментарність, асоціативність переходу від одного положення до іншого. «Pro 

domo sua» В. Медвідя. Есеїстика С. Процюка. Особистість наратора, 

індивідуальність інтонації, погляду на світ. Роман-есе («Щоденний жезл» 

Є. Пашковського), повість-есе. 

Пародія – інтертекстуальний жанр фольклору та художньої літератури, 

гумористичний чи сатиричний твір, в якому в формі жарту, шаржу імітують творчу 

манеру, стилістику, образний лад, композиційну структуру, іноді кон’юнктурні 

акценти чи словесні недоладності текстів письменника, жанру, напряму задля 

досягнення комічного ефекту, висміювання тенденцій, що не відповідають канону чи 

новим мистецьким віянням. «Любіть!» О. Ірванця. Невідповідність стилю і 

тематики. Стилізація і наслідування. Пародія як явище «позитивного» характеру 



(М. Ласло-Куцюк). Пастиш – пародія-містифікація, що складається з уривків інших 

опер. Точне наслідування жанрово-стильової манери.  

Фейлетон – невеликий за обсягом жанр художньо-публіцистичної літератури 

злободенного змісту, який характеризують сатиричність, динамізм викладу, 

невимушена композиція, пародійність, застосування позалітературних жанрів, 

зокрема приватного та ділового письма, доповіді, резолюції тощо. Можуть бути 

включені віршові фрагменти. Вважається проміжною ланкою між оповіданням, 

новелою та нарисом, характеризується чіткою фактичною основою з наявним 

авторським підтекстом. Художній, документальний, із «невказаною адресою», 

узагальнювальний, проблемний, оглядовий, «проти явища», «проти особистості». 

Фейлетони «Пост-Поступу». «Маніфест «Молодої музи». Гіпербола, гротеск, 

каламбур тощо. Документальний і проблемний фейлетон. Радіо-, телефейлетон. 

Памфлет (все палю; комедія «Памфіліус», ХІІІ ст.) – невеликий за обсягом 

сатиричний публіцистичний твір на злободенну тему, що в різкій звинувачувальній 

формі викриває певні явища громадського та політичного життя. Тенденційність. 

Агітаційна функція. Виразна афористичність, елементи ораторського мистецтва, 

експресивність висловлювань, іронія, згущена до сарказму сатира, прийоми 

художньої типізації. Чітка позиція автора. Твори, в яких зумисно спотворено факти, 

окарикатурено дійсність та опонентів, грубо порушено принципи еристики, 

називають пасквілями.  

Памфлети М. Хвильового.  

Література основна: , 7, 10, 12, 14, 18, 20, 27, 30-33, 50, 41, 43-45, 47, 48, 52-

55, 60, 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77-79. 

Література додаткова: 80, 82-84, 88, 92, 97, 101. 

Практичне заняття 8-9. Особливості аналітичних літературно-критичних 

жанрів (4 год.) 

Література основна: , 7, 10, 12, 14, 18, 20, 27, 30-33, 50, 41, 43-45, 47, 48, 52-

55, 60, 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77-79. 

Література додаткова: 80, 82-84, 88, 92, 97, 101. 



Практичне заняття 10. Диференційні особливості аналітично-публіцистичної 

літературної критики (2 год.) 

Література основна: , 7, 10, 12, 14, 18, 20, 27, 30-33, 50, 41, 43-45, 47, 48, 52-

55, 60, 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77-79. 

Література додаткова: 80, 82-84, 88, 92, 97, 101. 

Практичне заняття 11. Специфіка створення мистецько-критичного тексту  

(2 год.) 

Література основна: , 7, 10, 12, 14, 18, 20, 27, 30-33, 50, 41, 43-45, 47, 48, 52-

55, 60, 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77-79. 

Література додаткова: 80, 82-84, 88, 92, 97, 101. 

Практичне заняття 12. Твір – автор – художній процес як об’єкти критики  

(2 год.) 

Література основна: , 7, 10, 12, 14, 18, 20, 27, 30-33, 50, 41, 43-45, 47, 48, 52-

55, 60, 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77-79. 

Література додаткова: 80, 82-84, 88, 92, 97, 101. 

Практичне заняття 13. Аналіз літературно-художніх критичних публікацій в 

ОМІ (2 год.) 

Література основна: , 7, 10, 12, 14, 18, 20, 27, 30-33, 50, 41, 43-45, 47, 48, 52-

55, 60, 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77-79. 

Література додаткова: 80, 82-84, 88, 92, 97, 101. 

Практичне заняття 14. Літературно-художня критика у різних видах ОМІ  

(2 год.) 

Література основна: , 7, 10, 12, 14, 18, 20, 27, 30-33, 50, 41, 43-45, 47, 48, 52-

55, 60, 65, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77-79. 

Література додаткова: 80, 82-84, 88, 92, 97, 101. 

Змістовий модуль 3. Кінокритика 

Лекція 4-5. Кіно як наймасовіший і найприбутковіший вид мистецтва (4 год.) 

Кіно – вид мистецтва, твори якого формуються за допомогою  кінознімання 

реальних, спеціально інсценованих, або відтворених засобами анімації подій. Датою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


заснування кінематографа вважається 28 грудня 1895 рік. У кіномистецтві 

поєднуються естетичні властивості театру, літератури, образотворчого 

мистецтва та музики на основі властивих лише для нього зображально-виражальних 

засобів, головне з яких –фотографічна природа кінозображення та монтаж. Художнє 

(ігрове), документальне, мультиплікаційне (анімаційне) і наукове кіно. Відеокліп.  

Кінематограф – це галузь культури та економіки, що об’єднує всі види 

професійної діяльності, пов'язаної з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням 

та демонструванням фільмів, а також навчально-наукову роботу. Кінознавство. 

Кінокритика. Кінознавство розглядає фільм як твір мистецтва, але й також як засіб 

масової інформації та товар. Відповідно до цього, 

існують естетична, комунікативна та економічна теорії фільму. Окрім цього 

розрізняють два напрямки: з точки зору виробництва кінофільму (кіноіндустрія) або 

ж дослідження сприйняття фільму та його впливу на глядача. Не слід плутати 

кінознавство з кінокритикою, попри те, що в них багато спільного, це дві різні 

наукові дисципліни. Режисери, кінопрактики як кінознавці. Різні теорії (дискурси) 

кіно. 

Кінокритика (англ. Film criticism)   рецензування фільмів і аналіз сучасного 

кінопроцесу. Займається тлумаченням і оцінкою творів кіномистецтва зі споживчої 

точки зору (рецензування, оцінювання), з публіцистичної точки зору (зв’язок з 

нагальними проблемами громадського та духовного життя) і з точки 

зору кінознавства та теорії кіно. Існує точка зору, що рецензування 

продукції кіноіндустрії в ЗМІ, т. зв. Оперативна кінокритика, не є в дійсності 

кінокритикою, і цієї назви заслуговує тільки академічна кінокритика, що спирається 

на кінознавство і теорію кіно, й аналізує фільм як предмет мистецтва. 

Кіно володіє власними специфічними засобами та прийомами, зокрема: 

ракурсом (кут зору кінокамери), зміною планів (загальний, середній та великий), 

монтажем, що об’єднує окремі кадри у логічній послідовності та дає змогу передати 

емоційне й психологічне напруження епізоду. Кінематограф має свою жанрово-

родову структуру. 1930-ті роки яз «золотий вік» кіно. Розквіт кіномистецтва у США, 
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СРСР (О. Довженко) і Німеччині. Елітарне кіно (мистецтво) і комерційні жанри. 

Розвиток техніко-технологічних можливостей. Спецефекти. Режисерський задум. 

Акторська гра. 

Зародження і бурхливий розвиток кіномистецтва. Візуальність як основа кіно. 

Інші зображально-виражальні засоби. «Зі всіх видів мистецтв найважливішим для 

нас є кіно» (В. Ленін, 1916). Кіно як візуальне мистецтво і сучасна візуалізація ОМІ. 

Змішування в останні десятиліття елітарного кіно з розважально-комерційним. 

Зменшення ролі акторської гри, рух у бік вражаючих ефектів. Динаміка, швидкий 

калейдоскоп. Спеціалізовані видання. Універсальні ОМІ. Орієнтація на касові збори. 

Кіноіндустрія. Культ зірок як одна з основ кіноіндустрії. 

Вимоги до постійного і «принагідного» кінокритика. Знання теорії й історії 

кіно. Звернення до кіноенциклопедій, «Історій», довідників. Вікіпедія та інші 

мережеві сервіси. Компанії кінокритиків-промоутерів. Рекламно-піарний «супровід». 

Афіша, анонс, анотація – інформаційно-рекламні жанри кінокритики. 

Рекламно-промоційні ОМІ. Тизер фільму. Проморолик. Біографії й елементи 

біографії кінозірок. 

Аналітичні кіноматеріали. Врахування рівня підготовленості авдиторії. 

Переведення візуальної кіномови на вербальний рівень. Використання 

відеоматеріалів у кінокритиці. Аналіз елітарних і касових фільмів. Об’єкти аналізу: 

сценарій, режисерський задум, традиції й новаторство, акторська гра (перший і 

другий план), зйомка, кінозасоби і кіноприйоми, звуко-музичне оформлення, 

спецефекти. 

Аналітично-публіцистичні журналістські твори про кіно. Кіно як призма для 

розгляду актуальних проблем сучасності й минулого як фокусу сучасності. Фільм як 

привід для рефлексій кінокритика.  

Браян Рафтері. Найкращий рік в історії кіно: Як 1999 рік змінив усе. 

Антон Долин. Как смотреть кино. 

Література основна: 12, 16, 22, 23, 28, 29, 38, 50, 62-64, 73. 

Література додаткова: 87, 89, 90, 96, 100. 



 

Практичне заняття 15. Кіно як один із найпопулярніших сучасних видів  

мистецтва (2 год.) 

Література основна: 12, 16, 22, 23, 28, 29, 38, 50, 62-64, 73. 

Література додаткова: 87, 89, 90, 96, 100. 

Практичне заняття 16. Історичні аспекти розвитку кінокритики (2 год.) 

Література основна: 12, 16, 22, 23, 28, 29, 38, 50, 62-64, 73. 

Література додаткова: 87, 89, 90, 96, 100. 

Практичне заняття 17-18. Специфіка кінокритики та її літературно-стилістичні 

особливості (4 год.) 

Література основна: 12, 16, 22, 23, 28, 29, 38, 50, 62-64, 73. 

Література додаткова: 87, 89, 90, 96, 100. 

Змістовий модуль 4. Театральна критика 

Лекція 6-7. Театр, опера і балет як види мистецтва для обраної публіки (4 год.) 

Театр як вид сценічного мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку 

виконують актори перед глядачами, а також установа, що здійснює сценічні вистави 

певним колективом артистів і приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави. 

Театр як мистецтво називають також й театральним мистецтвом, а наука, що вивчає 

теорію та практику театрального мистецтва називається театрознавством. Окрім 

театрів, ролі в яких люди виконують безпосередньо, є театр ляльок, де головні 

герої – театральні ляльки, якими керують та які не є іграшками в прямому розумінні. 

Театр як конкретно-чуттєве видовище, «дівадло», дія тут-і-зараз. Синтез кількох 

видів мистецтва, зображально-виражальних засобів. Співпереживання і співучасть 

глядачів. Театр як своєрідна ілюстрація літературних творів, насамперед – 

драматичних. Написання драм із чіткою орієнтацією на те, що їх будуть ставити на 

сцені (обмеженість у часі, просторових локаціях, кількості персонажів, реквізиті 

тощо). Драми, драматичні поеми для читання. «Сценарії» епічних, ліричних творів, 

«складних» драм як підлаштування їх під особливості театральної сцени. 

Членування драматичного твору і театральної вистави. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Умовність театральної постановки, до якої швидко звикає глядач (не завжди). 

Гіперболізація почуттів, емоцій, зображення розв’язок як остаточного завершення 

дії, а інколи – і життя (особливо у трагедіях), навіть якщо персонажі залишаються 

живими і ще в досить молодому віці. Тривалість театральної вистави. Концентрація 

дії, часу і простору в театрі. 

Глядач, його рівень готовності до сприйняття театрального дійства. Історія з 

«Блакитною трояндою» Лесі Українки. Потурання глядацьким запитам. Формування 

нового глядача через класичний і некласичний репертуар, здобутки традиційного 

театрального мистецтва і втілення новацій.  

Обряд, ритуал, синкретичне мистецтво як база для появи театру. Античний 

театр. Хор і один актор (два актори; три і більше акторів). Відмирання хору, його 

рудименти в пізніші епохи. Дія на сцені й за сценою. Заміна хору дійовими особами, 

які повідомляють про те, що відбувається за сценою. Віршований текст. Високий 

рівень розвитку театру, драматургії, глядацької професійності у Давній Греції та 

Давньому Римі. Сприйняття його в пізніші епохи як вершинного етапу розвитку 

театру. 

Середньовічні дійства, тісно пов’язані з інсценізаціями Біблії, християнських 

апокрифів тощо. Гумористично-сатиричні жанри і їх постановки. Доба Відродження 

і театр. Англійський театр єлизаветинської доби. В. Шекспір і його сучасники-

драматурги. Розквіт театрального мистецтва. 

Класицистичний театр. Чіткі й розгалужені правила щодо драматичного тексту, 

його постановки, режисерської й акторської роботи, сценічного дійства тощо. 

Взорування на античний театр. Театральне приміщення, у якому «все повинно бути 

прекрасним». Пишність театру, яка має вражати глядача і вимагає від нього певного 

дрес-коду, поведінки тощо. Храм мистецтва. Бурхливий розвиток барокового театру 

в Іспанії. 

Драма («міщанська драма») як жанр (поряд із традиційними трагедією та 

комедією) з XVIII ст. Демократизація театру. Розквіт романтичної й реалістичної 

драматургії та театру в ХІХ–ХХ століттях.  



«Передтеатральні» дійства і форми сценічного мистецтва на території України. 

Зародження українського театру. Драматургія І. Котляревського, Г. Квітка-

Основ’яненка, Т. Шевченка. Театр корифеїв: драматургія, пересувні театри, гастролі 

та спектаклі. М. Садовський. М. Заньковецька. Українська модерністська драма і її 

театральна історія постановок. 

Новаторські пошуки в театральному мистецтві ХХ–ХХІ ст. Австрійський театр. 

Біомеханіка. Симультанність дії, еквілібристика, гімнастика, мюзикли, ревю, 

залучення здобутків кіно. Озвучування й освітлення. Костянтин Станіславський і 

Володимир Немирович-Данченко (драматургія А. Чехова). П’єси О. Блока. Театр 

Всеволода Мейєрхольда (1902, Херсон, Театр нової драми). Драматургія 

Маяковського.  Епічний театр Б. Брехта. Макс Рейнгардт. Ервін Піскатор. Еріх 

Енґель. Театр абсурду. Ежен Йонеско. Семюель Беккет. Театральний перформенс. 

Довготривалі дійства. Залучення глядачів до дії. 

Пошуки українського театру 1920-х – початку 1930-х років. Діяльність 

Л. Курбаса. Театр «Березіль». Акторський склад, його підготовка. Л. Курбас і 

М. Куліш. Спектаклі «Березневий каламут», «Гайдамаки», «Рур», «Газ», «Алло на 

хвилі 477!» (естрадне ревю) «Джиммі Хіґґінс», «Макбет», «Диктатура», за п’єсами 

М. Куліша. Традиції курбасівського театру на еміґрації та в Україні. Здобутки 

українського театру доби шістдесятництва. Перебудова, незалежна держава і 

новаторство українського театру. Основні сучасні театральні осередки в Україні. 

Режисерські пошуки (Андрій Жолдак, Сергій Проскурня (перформенси), Дмитро 

Богомазов, Віталій Малахов, Станіслав Мойсеєв, Влад Троїцький (театр «Дах») та 

ін.). 

Актанти і складники театрального спектаклю. 

Література основна: 3, 6, 11, 21, 40-42, 46, 51, 57, 58, 67, 70. 

Література додаткова: 81, 85, 93, 95, 99. 

Практичне заняття 19-20. Театр, опера і балет як види мистецтва для обраної 

публіки (4 год.) 

Література основна: 3, 6, 11, 21, 40-42, 46, 51, 57, 58, 67, 70. 



Література додаткова:  

Практичне заняття 21-22. Сучасна театральна критика (4 год.) 

Література основна: 3, 6, 11, 21, 40-42, 46, 51, 57, 58, 67, 70. 

Література додаткова: 81, 85, 93, 95, 99. 

Практичне заняття 23-24. Візуальні мистецтва в медіакритиці (4 год.) 

Література основна: 3, 6, 11, 21, 40-42, 46, 51, 57, 58, 67, 70. 

Література додаткова: 81, 85, 93, 95, 99. 

Змістовий модуль 5. Музична критика 

Практичне заняття 25. Музична критика в сучасному культурному процесі  

(2 год.) 

Література основна: 13, 55, 57, 70. 

Література додаткова: 93, 99. 

Практичне заняття 26. Історичні аспекти розвитку музичної критики та 

журналістики (2 год.) 

Література основна: 13, 55, 57, 70. 

Література додаткова: 93, 99. 

Практичне заняття 27-28. Специфіка музичної критики та її літературно-

стилістичні особливості (4 год.) 

Література основна: 13, 55, 57, 70. 

Література додаткова: 93, 99. 

  



6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

 

Вид діяльності 
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Відвідування 

лекцій 

1 1 1 2 2 2 2 2 2   

Відвідування 

практичних 

занять 

1 4 4 10 10 4 4 6 6 4 4 

Робота на 

практичному 

занятті 

10 4 40 10 100 4 40 6 60 4 40 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи 

5 4 20 8 40 3 15 3 15 3 15 

Виконання 

модульної роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом:   90  177  86  108  84 

Максимальна 

кількість балів 

545 

Розрахунок 

коефіцієнта 

100/545=0,18 

 

 





Система оцінювання навчальних досягнень студентів (заочна форма навчання) 

 

Вид діяльності 
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Відвідування 

лекцій 

1 1 1   1 1     

Відвідування 

практичних 

занять 

1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 

Робота на 

практичному 

занятті 

10 1 10 3 30 1 10 2 20 1 10 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи 

5 4 20 8 40 3 15 3 15 3 15 

Разом:   32  73  27  37  26 

Максимальна 

кількість балів 

195 

Розрахунок 

коефіцієнта 

100/195=0,51 

 

 

  



6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

Змістовий модуль 1. Специфіка мистецької критики 

Тема 1. Історія зародження мистецької критики. Підготувати доповідь на тему: 

«Культурна спадщина онлайн – поєднання старого і нового». 

Тема 2. Мистецтвознавчі засади мистецької критики. Написати есе на тему: 

«Навіщо писати про мистецтво». 

Тема 3. Специфіка мистецької критики як журналістського напряму в 

контексті теорії та історії мистецтва. Підготувати огляд культурного життя 

України за листопад-грудень 2020 року. 

Тема 4. Види мистецької критики. Підготувати доповідь на тему: «Культурна 

критика у пост-блоговому iнтернеті». 

Змістовий модуль 2. Літературна критика  

Тема 5. Літературна критика. Аксіологічні параметри літературної критики. 

Законспектувати працю Р. Інгардена «Пізнання літературного твору». 

Тема 6. Жанри літературної критики, їх класифікація. Рецензія і літературний 

огляд. Підготувати презентацію на тему: «Сповідь» Августина як перше 

літературно-критичне судження часів Середньовіччя». 

Тема 7. Аналітичні й публіцистичні жанри літературної критики. Підготувати 

презентацію на тему: «Критика літературного процесу у працях В. Скотта». 

Тема 8. Диференційні особливості аналітично-публіцистичної літературної 

критики. Підготувати презентацію на тему: «Психоаналіз та фемінізм у 

критичних дослідженнях С. Павличко». 

Тема 9. Специфіка створення мистецько-критичного тексту. Законспектувати 

статті «Філософського словника» Вольтера (статті «Геній і геніальність», «Смак», 

«Нове і новизна в літературі). 

Тема 10. Твір – автор – художній процес як об’єкти критики. Законспектувати 

праці В. Ізера «Імпліцитний читач» та «Процес читання: феноменологічне 

наближення». 



Тема 11. Аналіз літературно-художніх критичних публікацій в ОМІ. Підготувати 

огляд професійного рецензування літературних творів на сторінках українських 

періодичних видань. 

Тема 12. Літературно-художня критика у різних видах ОМІ. Літературно-

художній журнал як спеціалізований тип видання (підготувати огляд літературно-

художнього видання за вибором). 

Змістовий модуль 3. Кінокритика 

Тема 13. Кіно як наймасовіший і найприбутковіший вид мистецтва. Підготувати 

огляд на тему: «5 фільмів, які варто подивитися». 

Тема 14. Історичні аспекти розвитку кінокритики. Підготувати огляд на тему: «5 

українських фільмів XX ст., які варто переглянути». 

Тема 15. Специфіка кінокритики та її літературно-стилістичні особливості. 

Підготувати рецензію на нещодавно переглянутий фільм. 

Змістовий модуль 4. Театральна критика 

Тема 16. Театр, опера і балет як види мистецтва для обраної публіки. 

Підготувати презентацію на тему: «І. Франко – театральний критик». 

Тема 17. Сучасна театральна критика. Підготувати рецензію на нещодавно 

переглянуту виставу. 

Тема 18. Візуальні мистецтва в медіакритиці. Підготувати матеріал у жанрі 

огляду. Предметом зацікавлення може бути – огляд виставок живопису, аукціонів, 

музейних експозицій. 

Змістовий модуль 5. Музична критика 

Тема 19. Музична критика в сучасному культурному процесі. Підготувати 

матеріал у жанрі огляду. Предметом зацікавлення може бути – огляд концертного 

сезону (філармонії), фестивальний огляд, бібліографічний огляд, огляд творчості 

(композитора чи виконавця) тощо 

Тема 20. Історичні аспекти розвитку музичної критики та журналістики. 

Підготувати презентацію на тему: «Музично-критична діяльність...». Обрати із 

запропонованого переліку одну особистість: Р. Шуман, Г. Берліоз, Ф. Ліст, А. Сєров, 



М. Римський-Корсаков, П. Чайковський, Р. Вагнер. 

Тема 21. Специфіка музичної критики та її літературно-стилістичні 

особливості. Підготувати матеріал (або відеоматеріал) в жанрі репортажу на реальну 

подію музично-культурного життя сучасності. 

  

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Кожна самостійна робота оцінюється у 5 балів. Максимальне розкриття 

питання та виконання практичних завдань гарантує студентові отримання високої 

оцінки, що пізніше буде врахована у загальний рейтинг під час складання навчальної 

дисципліни на сесії.  

Критерії оцінювання відповіді: 

 відповідність змісту; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість і логічність викладу; 

 термінологічна коректність; 

 здатність до обґрунтування висновків; 

 володіння нормами літературної мови і культури письмової відповіді. 

 6.3. Форма проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Модульна контрольна робота №1 

Написати есе на тему: «Художньо-мистецька критика в сучасних умовах» (2 

год.). 

Модульна контрольна робота №2 

Підготувати рецензію на нещодавно прочитану книгу (2 год.). 

Модульна контрольна робота № 3 

Підготувати рецензію на нещодавно переглянутий фільм (2 год.). 

Модульна контрольна робота № 4 

Підготувати рецензію на нещодавно переглянуту балетну виставу (2 год.). 

Модульна контрольна робота № 5 



Підготувати рецензію на нещодавно випущений музичний альбом (2 год.). 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання        

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Мистецька та літературна 

критика» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 

принцип коопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення 

кількості підсумкових балів до 100. Контроль успішності студентів з урахуванням 

поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально–методичної 

карти, де зазначено види контролю й принципи їх оцінювання.  

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:  

 Методи усного контролю:  індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда.  

  Методи письмового контролю:  написання власних матеріалів.  

 Методи самоконтролю:  уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на лабораторних 

заняттях, виконання самостійної роботи, складання модульних контрольних робіт та 



інших видів контролю.  

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 

діагностики або з використанням роздрукованих завдань.  

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу модуля.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 

під час виконання самостійної та індивідуальної навчально–дослідної роботи 

залежить від дотримання таких вимог:  

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 



7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Разом: 150 год., з них лекційних – 14 год., практичні заняття – 56 год.,  модульний 

контроль – 10 год., самостійна робота – 70 год. 

Тиждень       

Модулі Змістовий модуль I Змістовий модуль II 

Назва модуля Специфіка мистецької критики  Літературна критика 
Кількість балів 

за модуль 
90  балів 177 балів 

Лекції       

Дати       

Теми лекцій Історія 

зародження 

мистецької 

критики  (1 б.) 

 

  Літературна 

критика. 

Аксіологічні 

параметри 

літературної 

критики (1 б.) 

Жанри 

літературної 

критики, їх 

класифікація. 

Рецензія і 

літературний 

огляд (1 б.) 

Аналітичні і 

публіцистичні 

жанри літературної 

критики (1 б.) 

Теми 

практичних 

Занять 

Історія 

зародження 

мистецької 

критики 10 + 1 б. 

Мистецькознавчі 

засади мистецької 

критики 
10 + 1 б. 

Специфіка 

мистецької 

критики як 

журналістського 

напряму в 

контексті теорії та 

історії мистецтва 
10 + 1 б. 

Види мистецької 

критики 
10 + 1 б. 

Класифікація 

жанрів літературної 

критики 

10+1б. 

Рецензія і 

літературний огляд 

як жанри 

літературної 

критики 
10+1б. 

Особливості 

аналітичних 

літературно-

критичних жанрів 

10+1 б. 
 

 

Особливості 

аналітичних 

літературно-

критичних жанрів 

10+1 б. 

Диференційні 

особливості 

аналітично-

публіцистичної 

літературної 

критики 
10+1 б. 

Специфіка 

створення 

мистецько-

критичного тексту 

10+1 б. 

 
 

Твір – автор – 

художній процес 

як об’єкти критики 

10+1 б. 

Аналіз 

літературно-

художніх 

критичних 

публікацій в ОМІ 

10+1 б. 

Літературно-

художня критика у 

різних видах ОМІ 

10+1 б. 
  

Самостійна 
робота 

Історія 

зародження 

мистецької 

критики   

(5 балів) 

Мистецтвознавчі 

засади мистецької 

критики  

(5 б.) 

Специфіка 

мистецької 

критики як 

журналістського 

напряму в 

контексті теорії та 

історії мистецтва  

(5 балів) 

Види мистецької 

критики 

(5 балів) 

Літературна 

критика. 

Аксіологічні 

параметри 

літературної 

критики 
(5 балів) 

Жанри літературної 

критики, їх 

класифікація. 

Рецензія і 

літературний огляд 

(5 балів) 

Аналітичні і 

публіцистичні жанри 

літературної критики 

(5 б.) 

 

Диференційні 

особливості 

аналітично-

публіцистичної 

літературної 

критики  

(5 балів) 

Специфіка 

створення 

мистецько-

критичного тексту 

(5 б.) 

Твір – автор – 

художній процес 

як об’єкти критики 

(5 б.) 
 

Аналіз 

літературно-

художніх 

критичних 

публікацій в ОМІ  

(5 б.) 

Літературно-

художня критика у 

різних видах ОМІ 

(5 балів) 

Види поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 
Тиждень       

Модулі Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІV 

Назва модуля Кінокритика Театральна критика 
Кількість балів 

за модуль 
86 балів 108 балів 

Теми лекцій Кіно як наймасовіший і найприбутковіший вид мистецтва 

2 б. 

Театр, опера і балет як види мистецтва для обраної публіки 

2 б. 



Теми 

практичних 

Занять 

Кіно як один із 

найпопулярніших 

сучасних видів 

мистецтва 

10+1 б. 

Історичні аспекти 

розвитку 

кінокритики 

10+1 б. 
 

Специфіка 

кінокритики та її 

літературно-

стилістичні 

особливості 

10+1 б. 
 

Специфіка 

кінокритики та її 

літературно-

стилістичні 

особливості 

10+1 б. 
 

Театр, опера і балет як 

види мистецтва для 

обраної публіки 

10+1 б. 

Театр, опера і балет як 

види мистецтва для 

обраної публіки 

10+1 б. 

Сучасна 

театральна  

критика 

10+1 б. 

Сучасна 

театральна  

критика 

10+1 б. 

Візуальні 

мистецтва в 

медіакритиці 
10+1 б. 

Візуальні 

мистецтва в 

медіакритиці 
10+1 б. 

 

Самостійна 
робота 

Кіно як 

наймасовіший і 

найприбутковіший 

вид мистецтва 

(5 балів) 
 

Історичні аспекти 

розвитку 

кінокритики 

5 б. 

 

Специфіка 

кінокритики та її 

літературно-

стилістичні 

особливості 

(5 балів) 

Театр, опера і балет як 

види мистецтва для 

обраної публіки 

(5 балів) 

Сучасна 

театральна  

критика 

(5 балів) 

Візуальні 

мистецтва в 

медіакритиці 

(5 балів) 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 3 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 4 

(25 балів) 

Тиждень       

Модулі Змістовий модуль V 

Назва модуля Музична критика 
Кількість 
балів за 

модуль 

84 бали 

 

Теми лекцій   

Теми 

практичних 

занять 

Музична критика 

в сучасному 

культурному 

процесі  

 10+1б. 

Історичні аспекти 

розвитку 

музичної критики 

та журналістики 
10+1б. 

Специфіка 

музичної критики 

та її літературно-

стилістичні 

особливості 
10+1б. 

Специфіка 

музичної критики 

та її літературно-

стилістичні 

особливості 
10+1б. 

Самостійна 

робота 
Музична критика 

в сучасному 

культурному 

процесі  

(5 балів) 

Історичні аспекти 

розвитку музичної 

критики та 

журналістики  

(5 балів) 

Специфіка музичної 

критики та її 

літературно-

стилістичні 

особливості  
(5 балів) 

Види 

поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 5 

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 

Залік 
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