
 

Київський національний 

університет культури і мистецтв 
 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 
 

 

 

Назва дисципліни Візуальні дослідження та креативні 
практики 

Рівень вищої 

освіти 

третій (освітньо-науковий), PhD 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність 034 Культурологія 

Освітньо-наукова 
програма 

Культурологія 

Форма навчання денна 

Адреса викладання вул. Євгена Коновальця, 36 

Кафедра, за якою 

закріплена дисципліна 

Кафедра комп’ютерних наук 

Семестри ІІІ 

Обсяг Загальна кількість годин 

90 

Кількість кредитів 

3 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

16 

Самостійна робота 

64 

Форма звітності іспит (3 семестр) 

Тип дисципліни 
(обов’язкова/вибіркова) 

Блок А (вибіркова) 

Мова навчання Українська, англійська 

Викладач Трач Юлія Василівна 

Контактна інформація kn@knukim.edu.ua 

Програма дисципліни https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=156

7 

 

mailto:kn@knukim.edu.ua
https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=1567
https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=1567


ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Курс спрямовано на розширення уявлення здобувачів ступеня доктора 

філософії (PhD) про можливості класичних і сучасних підходів до розуміння 

візуального та креативного як контенту і контексту сучасного 

мистецтвознавства. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: засвоєння теоретичних та емпіричних засад методології 

візуальних досліджень та креативних практик для застосування їх при 

вивченні проблематики мистецтвознавства. 

Завдання: розвинути в аспірантів системне уявлення про підходи до 

збору та аналізу даних в методології візуальних досліджень та креативних 

практик, з’ясувати роль креативних індустрій як особливого типу 

соціокультурних практик, розвинути навички розуміння соціокультурних 

проблем за допомогою візуальних образів і технологій, розглянути 

методологічні та етичні виклики і дилеми, характерні для візуальних 

досліджень, відпрацювати навички систематизації візуальних даних і 

презентації результатів дослідження, створювати креативні проекти з 

урахуванням пріоритетів розвитку культурних та креативних індустрій. 

 

Предмет: можливості класичних і сучасних підходів до розуміння 

візуального та креативного як контенту і контексту сучасного 

мистецтвознавства. 

 

Аспірант повинен знати: 

- предмет і завдання візуальних досліджень, основні етапи розвитку 

візуальних досліджень мистецтвознавчих проблем;  

- основні теоретико-методологічні напрями та авторів ключових праць 

з візуальних досліджень; 

- форми, джерела, методи і предметне полевізуальних досліджень;  

- історичні, художні та політичні засади виникнення дискусії про 

креативні індустрії; 

- концепції теоретиків та політику креативних індустрій; 

- пріоритети розвитку культурних та креативних індустрій в Україні та 

світі. 

Аспірант повинен вміти: 

- оперувати основними теоретичними поняттями курсу, 

систематизувати факти і формулювати на цій основі аргументовані висновки, 

використовувати міждисциплінарний підхід до вивчення гуманітарних 

дисциплін; 

- працювати з аудіовізуальними джерелами, застосовувати понятійний 

апарат візуальних досліджень та креативних практик, вести наукову 



дискусію,самостійно працювати з візуальною інформацією та науковою 

літературою по темі курсу, аналізувати інформацію з різних джерел; 

- співвідносити тенденції розвитку візуальних досліджень та 

креативних індустрій із соціокультурним контекстом еволюції науки, 

мистецтва і громадянського суспільства; 

- створювати креативні проекти. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти повинні 

набути такі програмні компетентності: 

загальні: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;  

- здатність до самостійного формування й неперервного удосконалення 

системного наукового і загального культурного світогляду; 

- здатність діяти на основі етичних кодексів і професійної етики науковця, 

на засадах науковості та толерантності; 

фахові:  

- здатність до побудови та аргументованого представлення 

культурологічного наративу, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових знань; 

- здатність до наукового аналізу культурних явищ, практик та процесів із 

використанням різних методологічних підходів; 

- здатність аналізувати та критично оцінювати сучасні концепції 

культурології, а також тенденції розвитку культурологічної теорії; 

- здатність апробувати результати культурологічних досліджень, 

популяризувати й поширювати їхні результати.   

 

Результати навчання за дисципліною: 

- Здійснювати наукове дослідження згідно з основоположними 

принципами наукового пізнання.  

- Здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел. 

- Здійснювати формування й неперервне удосконалення власного 

наукового і культурного світогляду. 

- Генерувати нові ідеї (креативність) та критично оцінювати їхній 

потенціал.  

- Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, обробки та 

аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних 

великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних 

та інформаційні системи. 

- Діяти на основі етичних кодексів і професійної етики науковця, 

принципів академічної доброчесності і високої академічної культури. 

- Мати передові концептуальні та методологічні знання з культурології 

та на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні 

для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 



- Вільно презентувати та коментувати результати досліджень, наукові й 

прикладні проблеми культурології та суміжних наукових дисциплін.  

- Розробляти та реалізовувати наукові/інноваційні культурно-мистецькі 

проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове 

цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі 

проблеми культурології. 

- Здійснювати аналітико-прогностичні дослідження й формувати 

стратегії культурної політики в сфері державного управління та інших 

соціокультурних інститутах. 

- Впроваджувати результати культурологічних досліджень у практику, 

популяризувати й поширювати їхні результати.   

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 

 

РОЗДІЛ 1. ВІЗУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ТЕМА 1.1. ПАРАДИГМА ВІЗУАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

КУЛЬТУРИ 

 

Візуальна культура як новий міждисциплінарний напрям, що виник на 

перетині філософії, теорії культури, соціології та мистецтвознавства. 

Візуальна культура як сфера поняття «культура», що розвиває здібності 

сприйняття візуальних образів, вміння їх аналізувати, інтерпретувати, 

оцінювати, зіставляти, представляти, створювати на цій основі індивідуальні 

художні образи. Візуальна культура і об'єкти культури: кіно, телебачення, 

фотографія, концептуальне мистецтво, «publicart», малюнок, фотографія, 

живопис, театр, відео-арт, реклама, рекламні ролики, дизайн, WEB-дизайн, 

відеоігри, мода, графіті. 

«Нова історія мистецтва» і формування сучасної теорії візуальної 

культури. Дослідження Р. Барта, М. Фуко, П. Бурдьє, Ж. Лакана, Г. Дебора. 

Семіотика як перспективна методологія «нової історії мистецтва». Роботи А. 

Ріглі і Е. Панофського та ін. Періоди концептуалізації «візуальної культури». 

Парадигми візуальних досліджень: натуралізм (з орієнтацією на 

позитивістську методологію), структуралізм (з орієнтацією на системно- 

семіотичний аналіз), конструктивізм (з орієнтацією на аналіз ситуації 

виникнення та функціонування явища, в тому числі і дискурсивний аналіз) і 

феноменологія (з орієнтацією на аналіз сенсу – виробника і споживача 

візуальних образів). 

 

ТЕМА 1.2. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ВІЗУАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Міждисциплінарність як відмінна ознака візуальної культури. Загальна 

іконологія (Е. Панофський, А. Варбург, Д. Т. Мітчелл), психологія зорового 

сприйняття (Т. Ліппс, В. Вундт, Р. Архейм) і візуальні дослідження. 

Можливості візуальних досліджень: методологічний ресурс історії 



мистецтв для аналізу нових, в тому числі нехудожніх об'єктів; позахудожній, 

побутовий практичний візуальний досвід. 

Бачення як ключова категорія для візуальних досліджень. Тенденція 

візуальних досліджень – вивчення об'єкта або феномена на стику дисциплін. 

Візуальні дослідження в сфері естетики і медіадосліджень. Об'єкт візуальних 

досліджень. Візуальні дослідження і культуральні дослідження. 

 

ТЕМА 1.3. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ 

 

Візуальна медіакультура як складова загальної візуальної культури, 

обумовлена візуальними медіазасобами і мультимедійними технологіями. 

Візуальний формат – основа й головний засіб візуальних, аудіовізуальних 

медій. Поняття про медіакультуру та її візуальну складову. Культурологічна, 

соціально-психологічна складові візуальної медіакультури як взаємодія 

візуальної, масової та медійної культур. 

Психологічний аспект візуальної медіакультури – візуальна 

медіакультура особистості: 1) медіа обізнаність і медіа імунітет, 2) 

медіаграмотність, 3) медіакомпетентність людини у сфері медіавізуального. 

«Новий тип бачення» людини як: сприймання візуальної інформації через 

екранні медіа; «комунікація без слів» між інформаційно й візуально 

насиченим медіатекстом та змістом свідомості глядача; розуміння 

умовностей/особливостей візуальних медіатекстів різного формату; здатність 

вбачати у візуальній медіапродукції більше, ніж зображено/репрезентовано, 

розуміння візуальної медіареальності в глобальному контексті. 

Медіаісторія як культурно-історична тенденція розвитку медіазасобів і 

провідних візуальних медіазасобів. 

 

РОЗДІЛ 2. КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ 

 

ТЕМА 2.1. КРЕАТИВ ЯК НОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ  

КУЛЬТУРИ ТА КУЛЬТУРНІ СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Креатив як нова реалія сучасності. Основні підходи до визначення 

поняття креативності. Суб’єкти креативного процесу. Співвідношення понять 

«креативність» і «творчість». Креативність і культура. 

Історичні, художні та економічні підстави виникнення дискусії про 

креативні індустрії. Креативна економіка і креативні індустрії. Теоретики 

креативних індустрій в XXI ст. Креативні індустрії як текст і створення 

нових смислів. 

Терміни «культурні індустрії» і «креативні індустрії». Креативні 

індустрії як один із нових підходів інноваційного розвитку культури. Їх 

можливості та потенціал для розвитку культурного кластера в сучасних 

умовах. Методи культурної політики з урахуванням ролі креативних 

індустрій. 

Креативні (творчі) індустрії як тип соціально-культурних практик, 



домінуючою і об'єднуючою ідеєю, в яких виступають творчі і культурні 

компоненти. Географічна експансія креативних індустрій. 

Картування територій, як процес складання карти культурних і творчих 

ресурсів території для роботи й оцінювання потенціалу креативного 

(творчого) сектора, визначення його потреб і можливостей. 

 

ТЕМА 2.2. КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ: ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ 

ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

 

Рівень інформованості про культурні та креативні індустрії в країнах 

Східного партнерства. 

Потенціал культурних і креативних індустрій у розвитку економіки і 

створення робочих місць. Залучення зарубіжних фахівців до розробки 

культурної політики в Україні. Способи фінансування культури. Важливість і 

потенціал цифрових технологій в сфері культури. Пріоритети розвитку. 

Креативні   індустрії   як   мережева   структура.   Креативна економіка  

та її теоретичні інтерпретації. 

«Креативна Європа» – програма Європейського Союзу, спрямована на 

підтримку культурного, креативного та аудіовізуального секторів. 

 

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

1. 
Тема 1.1. Парадигма візуальних досліджень культури 

4 

2. Тема 1.2. Міждисциплінарність візуальних досліджень 4 

3. Тема 1.3. Концептуалізація візуальної медіакультури - 

4. 
Тема 2.1. Креатив як новий підхід до розуміння культури та 

культурні стратегії сучасного суспільства 
4 

5. 
Тема 2.2. Креативні практики: взаємообумовленість теорії і 

практики 
4 

Усього годин 16 

 

ВИДИ РОБІТ І ЗАВДАНЬ. ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ 

 

Види робіт для осмислення понять і практичного засвоєння курсу: 

– анотування наукової літератури; 

– опрацювання й коментування довідкових джерел; 

– виступи слухачів із коментуванням основних положень курсу; 

– презентація підготовленого індивідуального навчального проекту 

на обрану тему; 

– обговорення питань з наукових джерел, винесених на самостійне 

опрацювання. 

Індивідуальні завдання: 



Підготовка наукової статті з проблем дослідження. 

Підготовка друкованого варіанту наукового виступу. Підготовка 

навчального проєкту: 

Медіа історія як культурно-історична тенденція розвитку медіа засобів і 

провідних візуальних медіа засобів. 

 

6. КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ ПІД ЧАС 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Дистанційна форма навчання передбачає виконання усіх видів завдань, 

у тому числі й завдань для самостійної роботи, що відображено в курсі на 

платформі Moodle: виконання кожного виду завдань підтверджується 

прикріпленням файлу (у різному форматі), його оцінюванням викладачем із 

занесенням оцінки у «Журнал оцінок». 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Оцінювання (усних повідомлень і практичних завдань із питань курсу, 

аналізу наукової й навчально-методичної літератури, самостійна й 

індивідуальна робота за темами, виконання тестових завдань і т. ін.) 

здійснюється з позицій дотримання академічної доброчесності, ґрунтоване на 

чинних нормативних документах. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка ЕСТS 
100-бальна система 

оцінювання 
Екзамен 

(чотирирівнева) 

Залік (дворівнева) 

відмінно зараховано A 90–100 

добре зараховано 
B 84–89 

C 74–83 

задовільно зараховано 
D 66–73 

E 61–65 

незадовільно не зараховано 
FX 21–60 

F 0–20 
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