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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Розподіл годин за навчальним
планом
Денна

Заочна
Лекції:

Кількість кредитів: 4
20

-

Модулів: 1

Практичні заняття:

Загальна кількість годин: 120

28

Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 2-4

-

Лабораторні заняття:
-

-

Семінарські заняття:

Семестр: 3-8

Консультації:

Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 2

-

-

- самостійна робота: 6

-

Індивідуальні заняття:

Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

-

-

Самостійна робота:
72

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни: Старий Заповіт в художній
культурі.
Метою вивчення дисципліни є: вивчення художніх функцій старозавітних
образів і сюжетів в історії світової культури.
Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими
компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін «Вступ до
літературознавства», «Теорія та історія світової літератури».
Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з
дисциплінами «Істрія релігії», «Етика», «Естетика».

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
1. Знання: знати історію формування Біблії, її структуру, біблейський канон.
Старий і Новий Заповіти. Типи біблейських книг. Основні образи і сюжети
Старого Завіту, їх богословську інтерпретацію. Основні поняття теорії і історії
мистецтва. Культурні напрями і стилі різних історичних епох. Світові шедеври
літератури, живопису, музики, які відбивають старозавітну тематику.
2.Уміння: визначати етичні аспекти старозавітного світу, розкривати
особливості трактування образів і сюжетів Старого Завіту у світовій художній
культурі, володіти прийомами аналізу художнього твору з урахуванням його
виду, виділяти стилістичні і образно-виразні засоби різних видів мистецтва.
3.
Комунікація: володіти жанрами усного, публічного, монологічного
мовлення
та культурою діалогічного професійного спілкування. Уміти вести
дискусію.
4. Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науководослідні завдання з відповідної проблематики, виявляти самостійність і
соціальну відповідальність при виконанні функціональних обов’язків.
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

(денна форма навчання)

(заочна форма навчання)

Лабораторні

Консультації

Аудиторні

Лекції

Семінарські
(практичні)

Лабораторні

Консультації

Індивідуальні
заняття

Самостійна
робота

1.

4 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Біблія в
християнській
релігії і в
4 4
православному
богослужінні

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

3.

Мойсеєве
п’ятикнижжя в
контексті
4 4
світової
художньої
культури

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

4.

Біблійна

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Біблія як
пам'ятник
писемності і
культури

Лекції

Семінарські
(практичні)

Назви тем

6 4

Індивідуальні
заняття
Самостійна
робота

Кількість годин

Аудиторні

№
з/п

Кількість годин

концепція
створення
світу і її
втілення у
світовій
художній
культурі
5.

6.

7.

8.

Великий
Божественний
задум:
створення
Адама і Єви.
Відображення
біблейського
представлення
в мистецтві

6 4

2

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

Велика
трагедія
людства:
гріхопадіння і
вигнання
Адама і Єви з
раю. Художня
інтерпретація
старозавітної
історії

2

-

2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Трактування б
сюжету «Каїн і
Авель» в
2
художній
культурі

-

2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Сенс
біблійного
переказу про
Всесвітній
потоп. Образи
світової
катастрофи в
живописі,
літературі та
музиці.

-

2

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

2

9.

Легенда про
Вавілонську
вежу як
попередження
людству, її
2
відображення в
художній
культурі

-

2

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

10. Авраам перший
старозавітній
патріарх.
Притча про
4
жертвопринесе
ння Авраама в
контексті
художньої
культурі.

-

4

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

11. Мойсей духовний
вождь
єврейського
народу. Образ
Мойсея у
світовому
мистецтві

4

-

4

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

12. Цар Давид і
його псалми.
Образ Давида в
4
творчості
майстрів
Відродження

-

4

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

13. Цар Соломон і
його притчі.
Особливості
зображення
Соломона в
літературі і
живописі

-

2

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

2

14. Біблійні
пророки і
біблійні
пророцтва.
Образи
пророків в
історії
світового
мистецтва

2

-

2

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

Проміжний
контроль

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

-

-

-

-

-

-

-

Разом: 48 20 28

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Біблія як пам'ятник писемності і культури
Значення слова Біблія. Автор Священного Писання. Семантика поняття Заповіт.
Структура Священного Писання, біблейський канон. Типи біблейських книг.
Книги канонічні і неканонічні. Апокрифи. Біблія і Священний Переказ.
Святоотеческое спадщина про розуміння Біблії і її ролі в житті людини. Історія
створення церковнославянськой Біблії. Духовний подвиг св. рівноапостольних
Кирила і Мефодія.
Тема 2. Біблія в християнській релігії і в православному богослужінні
Біблейські жанри. Біблія як одкровення. Біблія як основа християнського
світогляду і богослужіння у європейській культурі. Божественна літургія як
головна служба Східної Християнської Церкви. Вірш В.А. Жуковського
"Біблія": поетичний образ Книги Книг.
Тема 3. Мойсееве п’ятикнижжя в контексті світової художньої культури
Художня культура, її поняття і особливості. Мистецтво як форма художньообразної інтерпретації дійсного і уявного. Види мистецтва, їх специфіка.
Різновиди методологічних принципів аналізу і інтерпретацій витворів
мистецтва: естетичний, мистецтвознавчий, культурологічний, структурносеміотичний, психоаналітичний, комплексний, системний.
Старозавітна
образність у світовій художній культурі. Літературні перекладення Мойсеєва
п’ятикнижжя: образи створення світу і людини, раю, гріхопадіння,
єгипетського полону та інші (Д. Байрон, Д. Мильтон, В. Жуковський,
Л. Українка, І. Франко, Г.Сковорода, В. Брюсов, М. Гумільов ). Образи і

сюжети Старого Завіту в образотворчому і музичному мистецтв (Рембрандт,
Мікеланджело, Караваджіо, И.Гайдн, С.Монюшко, А.Рубінштейн, К.Сен-Санс
та ін.).
Тема 4. Біблійна концепція створення світу і її втілення у світовій художній
культурі
Біблійна історія про Створення світу впродовж шести днів. Християнська
інтерпретація: творіння Словом, творіння з матерії, еманація з Божества. Святі
отці про Створення світу (Єфрем Сирин, Василь Великий, Іоанн Дамаскін).
Відображення переказу про Створення світу в художній культурі. Образотворче
мистецтво: Гюстав Дорі «Та буде світло», Юліус Карольсфельд «Дні творіння»,
розпису зведення Сікстинської капели Мікеланджело. Музичне втілення
біблейської історії: ораторія Й. Гайдна «Створення світу», музика А. Петрова
до балету «Створення світу». Жанри витворів мистецтва, стиль і напрям,
основні засоби художнього відтворення біблейської історії.
Тема 5. Великий Божественний задум: створення Адама і Єви. Відображення
біблейського представлення в мистецтві
Біблейське уявлення про створення перших людей - Адама і Єви. Життя
перших людей в раю. Великий Божественний задум: про образ і подобу Божу в
людині. Трьохскладена людини: тіло, душа і дух. Дух як головний початок в
житті людини. Образи Адама і Єви в художній культурі: Мікеланджело
«Пожвавлення Адама», Лукас Кранах «Адам і Єва в саду Едему», триптих И.
Босха «Зведення земних насолод», М. Шагал «Адам і Єва», Ю. Карольсфельд
«Древо пізнання», розписи В. Васнецова «Блаженство раю» і «Спокуса Єви
змієм» у Володимирському соборі Києва Стильова своєрідність живописних
полотен і фресок. Трансформація старозавітних образів Адама і Єви в творчості
М. Гумільова («Єва або Ліліт»), М .Булгакова (п'єса «Адам і Єва»), Е. Королева
(роман «Эрон»). Біблійні мотиви в сучасній українській літературі.
«Чорнобильський цикл»: переосмислення поняття раю у вірші О. Пахльовської
«Сучасне дерево пізнання».
Тема 6. Велика трагедія людства: гріхопадіння і вигнання Адама і Єви з раю.
Художня інтерпретація старозавітної історії
Біблійна історія гріхопадіння перших людей. Древо пізнання. Спокуса Єви
змієм, куштування забороненого плоду Адамом. Порушення заповіді Божої.
Наслідки гріхопадіння: пізнання добра і зла через гріх, невизнання власної
провини, вигнання з раю і Боже покарання. Первородний гріх як початок
гріхопадіння потомства Адама і Єви. Велика трагедія людства. Інтерпретація
переказу про гріхопадіння Адама і Єви в літературі (Д. Мильтон «Втрачений
рай», Д. Кітс «Ділимо яблуко Єви», М. Твен «Щоденник Адама», М. Гумільов
«Адам» та ін.). Тема спокуси і її рішення образотворчими засобами в творчості

Рафаеля (фреска «Адам і Єва»), Тиціана (картина «Адам і Єва»), Рембрандта
(офорт «Адам і Єва»). Порівняльний аналіз зображень вигнання з раю Адама і
Єви на фресках Мікеланджело і Мазаччо «Гріхопадіння». Музична версія
біблейського сюжету : опера А. Рубінштейна «Втрачений рай».
Тема 7. Трактування сюжету «Каїн і Авель» в художній культурі
Походження людей від Адама і Єви. Перші діти прародителів: Каїн і Авель.
Значення імен біблейських образів. Тема жертвопринешення, заздрості і
братовбивства. Вигнання Каїна Богом в землю Нод. Богослови про три варіанти
смерті Каїна. Тлумачення і сенс притчі в християнській релігії. Конфлікт двох
світоглядів, який відбитий в мистецтві. Образи Каїна і Авеля в ілюстраціях Ю.
Карольсфельда («Жертвопринешення Каїна і Авеля», «Каїн вбиває Авеля») і
Густава Дорі («Жертвопринешення Каїна і Авеля»). Нове трактування
біблейських образів в живописі і літературі: образ Авеля як прообраз Христа і
Каїн як прообраз Іуди в знаменитій картині Я. Тінторетто «Каїн вбиває свого
брата Авеля»; Каїн - богоборець в поемі Д. Байрона «Каїн». Каїн – мислитель та
шукач істини в поемі І. Франко «Смерть Каїна». Музична версія: увертюра
С.Монюшко «Каїн».
Тема 8. Сенс біблійного переказу про Всесвітній потоп. Образи світової
катастрофи в живописі, літературі та музиці
Всесвітній потоп як Божественна відплата за моральне падіння людського роду.
Образ прабатька Ноя. Будівництво ковчегу. Потоп. Радуга як символ Завіту
Бога з людиною. Шумерський міф про Гільгамеша. Міфи про потоп народів
світу. Археологічні відкриття в Древній Месопотамії. Всесвітній потоп очима
художника: Д. Тернер («Всесвітній потоп», «Світло і колір. Ранок після
потопу»), И. Айвазовський («Всесвітній потоп», «Зішестя Ноя з гори Арарат»).
Карта Джоуля Хільтона «Генеалогічне дерево Ноя після Всесвітнього потопу».
Біблійний сюжет як нове слово про світ і людину в українській і російській
літературі в першій третині ХХ століття: всесвітній потоп як катастрофа,
стихійне лихо у вірші П. Тичини «Весна»; поема С. Єсеніна «Кобиляче
кораблі» як алюзія на міф про Ковчег Ноя; пародіювання біблійної притчі у
комічній п'єсі В. Маяковського «Містерія Буф». Потоп-революція - грізна
руйнівна сила. Музичні інтерпретації: ораторія К. Сенс-Санса «Потоп», музика
до балету «Ноїв ковчег» В. Рієті, опера «Ноїв ковчег» Б. Бріттена.
Тема 9. Легенда про Вавілонську вежу як попередження людству, її
відображення в художній культурі
Стовпотворіння Вавілонське. Тема людської гордині. Боже покарання:
змішення мов і розсіяння людей по землі. Поява идопоклонства і язичницькій
релігії. Історичні основи біблейської легенди. Вежі Древньої Месопотамії.
Вавілон - місто багатьох народів. Сучасна наука про єдину мову. Сюжет про
Вавілонську вежу в християнській іконографії, живописі (Пітер Брейгель

Старший «Вавілонська вежа»); зміщення смислових і оціночних акцентів
біблійної історії в літературі(Ф. Кафка «Герб міста», А.Платонов «Котлован»,
Н.Стивенсон «Лавина»), музиці (ораторія А. Рубінштейна «Der Thurm zu
Babel»), опера-імпровізація Бобі Макферрина «Боббл», пісня «Вавілонська
вежа» у виконанні группі «Акваріум».
Тема 10. Авраам – перший старозавітній патріарх.
жертвоприношення Авраама в контексті художньої культури

Притча

про

Аврам - обранець Бога. Проблема віри як неодмінна умова перебування людини
в заповіті з Богом. Шлях Аврама з Харрана в Ханаан. Зустріч Аврама з
Мельхиседеком. Явище Бога Авраму у вигляді трьох мандрівників. Загибель
Содому і Гоморри. Образ дружини Лота в трактаті Г. Сковороді «Дружина
Лота» і у вірші А. Ахматової «Лотова дружина». Принесення в жертву Ісаака.
Укладення Заповіту. Віра у Бога і авторитет вождя кочового єврейського
племені. Образ Аврама в контексті художньої культури. Три творчі підходи в
зображенні Старозавітної Трійці в іконописі ( А. Рубльов «Трійця
Старозавітна», Феофан Грек «Трійця Старозавітна», С. Ушаков «Трійця
Старозавітна») і живописі (Рембрандт «Аврам і три ангели», Р. Себастьяно
«Аврам і три ангели», К. Брюллов «Явище Авраму трьох ангелів у дуба
Мамврийського»). Філософська інтерпретація біблейської притчі про
жертвоприношення Аврама в шедеврах італійського Відродження:
«Жертвоприношення Ісаака» Караваджо, «Жертвоприношення Аврамом
Ісаака» Рембрандта, «Жертвоприношення Аврама» Тиціана.
Тема 11. Мойсей – духовний вождь єврейського народу. Образ Мойсея у
світовому мистецтві
Історія народження і дорослішання Мойсея. Перша зустріч Мойсея з Богом.
Неопалима Купина. Пасха і вихід євреїв з Єгипту. Шлях до землі обітованої і
чудеса Господні. Синайське законодавство: Десять заповідей. Скінія і Ковчег
Заповіту. Месіанський сюжет і трансформація образу пророка в літературі:
поеми «Мойсей» І. Франко, А. де Віньі, Е. Берджесса. Образ Мойсея в
живописі («Немовля Мойсей» Ю. Карольсфельда, «Немовля Мойсей знайдене в
заростях» Д. Тіссо, «Мойсей перед Богом» А Іванова, «Неопалима Купина»
Рафаеля). Образ Мойсея в музичних творах: ораторія А. Вівальді «Мойсей»,
опера Д. Россіні «Мойсей».
Тема 12. Цар Давид і його псалми. Образ Давида в творчості майстрів
світової культури
Давив і Голіаф. Помазання Давида на царство. Біблейський Давид – державний
діяч, воєначальник і дипломат. Легенда про Золоте століття і Ізраїль в XI - X ст.
до н.е. Історичність боротьби іудейських царів і племінних вождів. Давид автор священних пісень (псалмів). Читання Давидовых псалмів під час
православних богослужінь. Віршовані переклади псалмів в творчості Т

Шевченко, Гулака-Артемівського, П. Куліша. Образ Давида в російській поезії
(О.С. Грибоєдов, М.Ю. Лермонтов, О.С. Хом'яків та інш.), скульптурі («Давид»
Мікеленджало, Вероккйо, Донателло), музиці (кантата В. А. Моцарта «Давид,
що кається», кантата А. Д. Кастальського «З минулих віків. Іудея» і ораторія
«Цар Давид», хор «Давидів псалм» Н.В. Лисенко).
Тема 13. Цар Соломон і його притчі. Особливості зображення Соломона в
літературі і живописі
Образ Соломона як дипломата, адміністратора, будівельника. Побудова Храму головна справа віри. Історичні свідчення про царя Соломона і Перший Храм.
Мудрість царя Соломона, його вислову. Соломон - автор «Книги Екклесиаста»,
книги «Пісні Піснею», «Книги Притчею». Образ Соломона в художній
культурі: трансформація прецедентного тексту в творах О. Купріна «Суламіф» і
А. Ремізова «Коло щастя. Книга про царя Соломона»; «Суламифь»; традиції і
новаторство у втіленні образу Соломона в живопису і музиці: фреска Рафаеля
«Суд Соломона», картини «Суд Соломона» Рубенса, «Соломон і цариця
Савська» Д.Демина, ораторія Генделя «Соломон», опера Гуно «Цариця
Савська».
Тема 14. Біблбійні пророки і біблійні пророцтва. Образи пророків в історії
світового мистецтва
Біблія про причини розколу Ізраїлю. Історичний аспект створення Ізраїлю і
Іудеї. Пророцтва Ісаї про Месію. Пророк Данило і часи Вавілонського
полонення. Книга Иова про сенс людського страждання. Іудейська традиція і
долі пророків. Нове прочитання біблійної історії про вавилонське полон в
творчості Л.Українки. Образ рідної неволі в драматичній поемі «Вавілонський
полон». Пророчі мотиви у творчості Т. Г.Шевченка: «Подражаніє 11 псалму»,
«Ісаія. Глава 35», «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19». Бачення пророка Ісаї і
його роль у внутрішній формі віршів О.С. Пушкіна «Пророк» і
М.Ю.Лермонтова «Пророк». Мальовничі характеристики творів: фреска
Мікеланджело в Сикстинської капели «Пророки Єремія і Ісая і Данило»,
картина І. Рєпіна «Иов і його друзі». Смислова структура музичного твору:
ораторія Б. Мартіна «Пророцтво Ісаї», кантата «Данило» К. Дебюссі.
5.2. Тематика семінарських занять
ТЕМА 1. Біблійна концепція створення світу і її втілення у світовій
художній культурі
ТЕМА 2. Великий Божественний задум: створення Адама і Єви.
Відображення біблейського представлення в мистецтві
ТЕМА 3. Велика трагедія людства: гріхопадіння і вигнання Адама і Єви з
раю. Художня інтерпретація старозавітної історії
ТЕМА 4. Трактування бблейської легенди «Каїн і Авель» в художній
культурі

ТЕМА 5. Сенс біблійного переказу про Всесвітній потоп. Образи світової
катастрофи в живописі, літературі та музиці
ТЕМА 6. Біблійна легенда про Вавілонську вежу як попередження
людству, її відображення в художній культурі
ТЕМА 7-8. Авраам - перший старозавітній патріарх. Притча про
жертвопринесення Авраама в контексті художньої культурі
ТЕМА 9-10. Мойсей - духовний вождь єврейського народу. Образ Мойсея
у світовому мистецтві
ТЕМА 11-12. Цар Давид і його псалми. Образ Давида в творчості майстрів
світової культури
ТЕМА 13. Цар Соломон і його притчі. Особливості зображення Соломона
в літературі та живописі
ТЕМА 14. Біблбійні пророки і біблійні пророцтва. Образи пророків в
історії світового мистецтва
5.3. Організація самостійної роботи студентів
№
з/п

Вид роботи

2.

Підготовка до лекційних та
семінарських занять
Підготовка до проміжного контролю

3.

Виконання індивідуальних завдань:

1.

-

опрацювання наукових статей;
конспект першоджерел
підготовка реферату;
підготовка до презентації
результатів дослідження.

Кількість
годин

Форми звітності

14

Конспект

4

Модульна контрольна
робота

10

Анотації наукових
статей

10

Конспект

15

Реферат

10

Презентація

Разом

72

Тематика індивідуальних завдань
Перелік наукових статей для самостійного опрацювання
Александрович Т. Система біблійних образів у прозі Григорія Сковороди //
Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2010. — Вип. 17. — С.
126-130.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38371
Барковская Н.В. Трансформация образа царя Соломона в русской литературе
ХХ-ХХIвв. (А. Куприн, А. Ремизов, Л.Горалик
// Вісник
Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. – Серія:
Філологічні науки, 2014. – № 1 (7). – С. 148-153. [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://phil.duan.edu.ua/images/stories/Files/2014/ARTICLES__1/20.pdf
Басса О.М. Интерпретация библейских текстов в камерно-вокальной музыке
западноукраинских композиторов в первой трети XX века // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. – №
12. –
Ч. 3. – С.26-29. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.gramota.net/materials/3/2013/12-3/5.html
Добровецкая Э. Ветхий Завет в русской музыке ХIХ в.: Интерпретации и
концепции // STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA, vol. XXIX: 2001, pp. 27-34.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Rossica_Posnaniensia/Studia_Rossica_P
osnaniensia-r2001-t29-s27-34.pdf
Лустач Е.С. Библия в мире английского романтизма: проблема универсального
и национального // Универсальное и национальное в культуре. – Минск: БГУ,
2012. – С. 163-170. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/24371/1/163-170.pdf
Мень А. Музыка и Библия // Из библиографического словаря Александра Меня.
–
СПБ,
2002.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://yakov.works/spravki/4_faith_bible/varia/muzyka.html
Ростовская Н.А. Библейские сюжеты в живописи // Вестник Новгородского
университета им. Н.И.Лобачевского. – Серия: Социальные науки, 2014. –
№ 4 (36). –
С.172-179. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://cyberleninka.ru/article/n/bibleyskie-syuzhety-v-zhivopisi
Руцинская И.И. Сюжет о грехопадении в европейской живописи III-ХIII веков:
стратегии изображения «запретного плода // Культура и искусство. – 2016.
– 5 (36). – с. 675-689. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
file:///C:/Users/Admin/Downloads/grehopadenie_v_zhivopisi.pdf

Чередник Л.А. Сакральні домінанти в українській літературі як чинник
духовного виховання // Історія філософії у вітчизняній духовній культурі.
– Полтава: ООО АСМІ, 2016. – С. 408-414. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/670
Перелік першоджерел для конспектування
1. Дербенцева Л.В. Чтение как основа анализа и интерпретации.
2. Борщевская М.Ю. Художественное пространство.
3. Султанова А.В. Слово как образно-тематический узел текста.
4. Аракелова С.Ф. Анализ и интерпретация произведений живописи на уроках
мировой художественной культуры.
5.

Дербенцева Л.В. Интерпретация произведения живописи как один из
способов создания установки на чтение.

6. Тихонова С.В. Создание психологического портрета писателя на уроке: роль
произведения живописи.
7. Васин А.М. Из истории иллюстрации.
8.

Рябчикова
Е.П.
произведения.

Исполнительская

интерпретация

музыкального

9. Шутан М.Ю. Развернутое сопоставление произведений искусства: от музыки
– к художественной речи.
10. Дербенцева Л.В. Экранизация литературного произведения как объект
школной интерпретации.
Джерело: Интерпретирование произведений искусства как учебная
деятельность в школе: монография / сост. И науч. Ред. Л.В.Шамрей,
М.И.Шутан. – Н.Новгород: Нижегородский институт развития
образования, 2012. – 282 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.niro.nnov.ru/?id=31356
Тематика рефератів
Самостійний вибір студентами теми реферату з проблеми «Старий Заповіт
у художній культурі».
Результати власного індивідуального дослідження студенти презентують
на семінарському занятті (обсяг презентації – не менше 20 слайдів).

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання.
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на
семінарських заняттях, результати самостійної роботи з науковою літературою
та першоджерелами, а також якість виконання студентом індивідуального
завдання у вигляді реферату та його презентації.
Модульна контрольна робота проводиться в тестовій формі та включає 30
питань, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння
матеріалом по темі «Старий Заповіт в художній культурі»
Зразок питань до модульної контрольної роботи:
До монументального живопису відносять
1) вітраж
2) рельєф
3) барельєф
4) книжкову мініатюру
II. Центральна частина триптиха Ієроніма Босха «Сад земних насолод»
присвячена:
1) гріху хтивості
2) гріху заздрості
3) гріху жадібності
4) пеклу
III.
Хто з українських письменників звертався до до старозавітного
образу Мойсея
I.

1)
2)
3)
4)

Л.Українка
І.Франко
Г. Сковорода
М.Куліш
……..

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в
підсумкову оцінку за традиційною шкалою
Підсумковий бал

Оцінка за традиційною шкалою

90-100
зараховано

70-89
51-69
26-50

не зараховано

1-25
Схема розподілу балів
70 балів (поточний контроль) –
середньозважений бал оцінок за
Максимальна
відповіді на семінарських заняттях та
кількість
виконання індивідуальних завдань,
балів
який переводиться у 100-бальну шкалу
з ваговим коефіцієнтом.0,7

30 балів
(проміжний
контроль) – за
результатами
виконання
модульної
контрольної
роботи

Мінімальний
пороговий
рівень

16 балів
(проміжний
контроль)

35 балів (поточний контроль)

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять
Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі
володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних
завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та
додаткову літературу, вільно послуговується науковою
термінологією, розв’язує задачі стандартним або
оригінальним способом, наводить аргументи на
підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить
висновки.

4 бали

Оцінюється робота студента, який достатньо повно
володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його
викладає, в основному розкриває зміст теоретичних
запитань та практичних завдань, використовуючи при
цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі
стандартним способом, послуговується науковою
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не

вистачає
достатньої
глибини
та
аргументації,
допускаються при цьому окремі неістотні неточності та
незначні помилки.

3 бали

Оцінюється робота студента, який відтворює значну
частину навчального матеріалу, висвітлює його основний
зміст, виявляє елементарні знання окремих положень,
записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний
до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та
аргументації, не користується необхідною літературою,
допускає істотні неточності та помилки.

2 бали

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно,
поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає
окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває
зміст теоретичних питань і практичних завдань.

1 бал

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти
зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним
матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні
помилки, відповідає на запитання, що потребують
однослівної відповіді.

0 балів

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє
змісту теоретичних питань та практичних завдань.

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань
Вид

Максимальна кількість
балів

Анотування наукових статей

5

Конспект першоджерел

5

Реферат

5

Презентація

5

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента
стисло визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями
оцінювання роботи з першоджерелами є здатність студента тезово розкрити
зміст запропонованого матеріалу. Оцінювання реферату здійснюється за
такими критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання
поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні
цитування й посилань на джерела. Критеріями оцінювання презентації є її
відповідність змісту доповіді студента за матеріалами дослідження та
оригінальність візуального представлення.
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу складає 30
балів (1 бал за кожну вірну відповідь).
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю
Підсумкова оцінка
проміжного контролю.

виставляється

за

результатами

поточного

та

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор).
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