
 



 
 

 



 

1. Мета дисципліни 

Навчальна дисципліна «Історія світової художньої культури» є однією з 

основних теоретичних навчальних дисциплін у системі підготовки бакалаврів за 

спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». 

Викладання курсу спрямовано на формування у студентів професійних знань для 

подальшої фахової та творчої діяльності. Робоча програма навчальної дисципліни 

побудована за історико-хронологічним принципом, що дозволяє системно та 

послідовно розглядати основні епохи історії світової художньої культури. 

Мета навчальної дисципліни «Історія світової художньої культури» полягає 

у ознайомленні студентів з особливостями становлення основних видів мистецтва, 

засвоєння знань щодо провідних напрямків розвитку художньої культури світу. 

Викладання курсу спрямовано на розвиток аналітичного мислення студента, 

формування об’єктивного розуміння ключових явищ багатовікової історії та 

сучасної динаміки світового культурно-мистецького процесу.  

  

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: «Українські 

історико-гуманітарні студії», «Теоретичні та методичні основи образотворчого 

мистецтва», «Образотворче мистецтво». 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання Форми оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною 

ПРН5. Аналізувати 

та обробляти 

інформацію з 

різних джерел 

 

1. За способом 

передачі 

навчального 

матеріалу: 

- вербальні (лекції, 

практичні 

заняття); 

- наочні: 

візуальний 

супровід лекцій та 

практичних занять 

(презентації 

PowerPoint). 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності 

студентів: 

проблемно-

пошуковий метод. 

3. За ступенем 

Опитування (усне 

письмове, 

поточний 

індивідуальний, 

фронтальний 

контроль); 

модульний 

фронтальний 

письмовий 

контроль; 

захист реферату, 

презентації, аналіз 

твору мистецтва; 

підсумковий 

контроль у формі 

екзамену. 

ПРН5.1. Знати 

базову 

термінологію та 

ключові 

теоретичні поняття 

історії художньої 

культури. 

ПРН5.2. 

Орієнтуватися у 

основних 

історичних етапах 

розвитку світової 

художньої 

культури. 

ПРН5.3. Знати 

найвідоміші 

пам’ятки первісної 

художньої 

культури, імена 

провідних 



керування 

навчальним 

процесом: 

- під керівництвом 

викладача; 

- самостійна 

робота студентів. 

майстрів та 

основні твори 

античного, 

середньовічного 

мистецтва та доби 

Відродження. 

ПРН5.4. Вміти 

вирізняти і 

пояснювати 

причини та 

закономірності 

еволюційних змін 

художньої 

культури, 

тенденції розвитку 

різних видів 

мистецтва ХVІІ–

ХХ ст. 

ПРН5.5. Вміти 

визначати провідні 

тенденції, стилі та 

напрямки в 

мистецтві різних 

національних шкіл 

ХVІІ–ХХ ст. 

ПРН9. 

Застосовувати 

знання з історії 

мистецтв у 

професійній 

діяльності, 

впроваджувати 

український та 

зарубіжний 

мистецький досвід 

 

1. За способом 

передачі 

навчального 

матеріалу: 

- вербальні: лекції, 

практичні заняття 

(обговорення); 

- наочні: 

візуальний 

супровід лекцій та 

практичних занять 

(презентації 

PowerPoint, 

відеоряд). 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності 

студентів: 

- репродуктивний;  

- проблемно-

Захист рефератів. 

Опитування під 

час проведення 

усіх видів 

контрольних 

заходів. 

Проведення 

контрольних робіт 

за результатами 

змістових модулів. 

Підсумковий 

контроль у вигляді 

іспиту. 

 

ПРН9.1. Осягнути 

мистецький досвід 

первісної 

культури, античної 

доби, 

Середньовіччя та 

Відродження з 

метою 

застосування 

мотивів у власній 

творчій діяльності. 

ПРН9.2. Вміти 

визначати 

стилістичні ознаки 

та художні засоби 

їх втілення в 

творах мистецтва 

ХVІІ–ХХ ст. 



пошуковий метод. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

- під керівництвом 

викладача; 

- самостійна 

робота студентів. 

ПРН10. Володіти 

основами 

наукового 

дослідження 

(робота з 

бібліографією, 

реферування, 

рецензування, 

приладові та 

мікрохімічні 

дослідження). 

1. За способом 

передачі 

навчального 

матеріалу: 

- вербальні: 

практичні заняття. 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності 

студентів: 

- проблемно-

пошуковий метод. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

- самостійна 

робота студентів; 

- під керівництвом 

викладача. 

Оцінка виконання 

самостійної роботи 

студентів 

(реферати, аналіз 

твору живопису, 

презентації). 

ПРН10.1. Мати 

навички 

мистецтвознавчого 

аналізу, володіти 

основними 

методами 

мистецтвознавчого 

дослідження. 

ПРН10.2. Вміти 

оформити 

навчально-наукову 

роботу згідно 

вимог (титул, 

структура, 

бібліографія, 

посилання). 

 

ПРН14. 

Трактувати 

формотворчі 

засоби 

образотворчого 

мистецтва, 

декоративного 

мистецтва, 

реставрації як 

відображення 

історичних, 

соціокультурних, 

економічних і 

технологічних 

етапів розвитку 

суспільства, 

1. За способом 

передачі 

навчального 

матеріалу: 

- вербальні: лекції, 

практичні заняття 

(обговорення); 

- наочні: 

візуальний 

супровід лекцій та 

практичних занять 

(презентації 

PowerPoint, 

відеоряд). 

2. За типом 

пізнавальної 

Опитування під 

час проведення 

усіх видів 

контрольних 

заходів. 

Проведення 

контрольних робіт 

за результатами 

змістових модулів. 

Оцінка виконання 

самостійної роботи 

студентів 

(реферати, аналіз 

твору живопису, 

презентації). 

Підсумковий 

ПРН14.1. Вміти 

визначати та 

аналізувати 

основні 

характеристики 

образної мови та 

художні засоби 

творів первісного, 

античного, 

середньовічного, 

ренесансного 

мистецтва, 

художньої 

спадщини Нового 

часу та Новітньої 

доби. 



комплексно 

визначати їхню 

функціональну та 

естетичну 

специфіку у 

комунікативному 

просторі.  

діяльності 

студентів: 

- репродуктивний;  

- проблемно-

пошуковий метод. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

- під керівництвом 

викладача; 

- самостійна 

робота студентів. 

контроль у вигляді 

іспиту. 

 

ПРН14.2. Розуміти 

соціально-

культурні 

підвалини, що 

знаменували зміну 

історичних епох. 

 

ПРН16. Розуміти 

вагому роль 

українських 

етномистецьких 

традицій у 

стильових 

рішеннях творів 

образотворчого, 

декоративного та 

сучасного 

візуального 

мистецтва. 

 

1. За способом 

передачі 

навчального 

матеріалу: 

- вербальні: лекції, 

практичні заняття 

(обговорення); 

- наочні: 

візуальний 

супровід лекцій та 

практичних занять 

(презентації 

PowerPoint). 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності 

студентів: 

- репродуктивний;  

- проблемно-

пошуковий метод. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

- під керівництвом 

викладача; 

- самостійна 

робота студентів. 

Опитування під 

час проведення 

усіх видів 

контрольних 

заходів. 

Проведення 

контрольних робіт 

за результатами 

змістових модулів. 

Оцінка виконання 

самостійної роботи 

студентів 

(реферати, аналіз 

твору живопису, 

презентації). 

Підсумковий 

контроль у вигляді 

іспиту. 

ПРН16.1. Знати 

тенденції розвитку 

української 

художньої 

культури на різних 

історичних етапах, 

ключові пам’ятки 

вітчизняної 

культурної 

спадщини, 

персоналії 

видатних майстрів. 

ПРН16.2. 

Усвідомлювати 

вагомий внесок 

українських 

митців у 

скарбницю 

світової художньої 

культури. 

 

 

 



4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Світова художня культура від первісності до доби Відродження 

Послідовне ознайомлення з основними епохами історії світової художньої 

культури, починаючи з первісної доби і, завершуючи Відродженням, з виділенням 

особливостей становлення основних видів мистецтва, а також провідних 

напрямків розвитку світової художньої культури, визначенням соціально-

культурних передумов їх становлення. 

 

Змістовий модуль 1.1. Художня культура первісної доби, перших 

цивілізацій та античного світу. 

Місце та роль художньої культури в суспільно-історичному розвитку 

людства. Періодизація світової художньої культури. 

Загальна характеристика культури первісної доби. Первісні релігійні 

вірування та їх роль у становленні мистецтва. Синкретизм первісної культури. 

Перші мистецькі практики первісної культури (наскальний живопис, скульптура 

тощо). Мегалітична архітектура: специфіка, типи споруд. 

Міфологія як основне джерело мистецтва Давнього Сходу. Храмова та 

палацова архітектура Месопотамії. Архітектура та образотворче мистецтво 

Давнього Єгипту. Канон в давньоєгипетському мистецтві. Релігійно-міфологічна 

картина світу в культурах Давньої Індії та Давнього Китаю. 

Егейська культура. Мистецтво Давньої Греції: гомерівський, архаїчний, 

класичний та елліністичний періоди. Ордер в давньогрецькій архітектурі. 

Література та театр Давньої Греції. Образотворче мистецтво Давнього Риму. 

Архітектура як втілення ідеї величі держави. Література та театр Давнього Риму. 

 

Змістовий модуль 1.2. Західноєвропейська культура в середні віка. 

Візантія: особливості архітектури хрестово-купольного храму, 

монументальне мистецтво, візантійський стиль, розвиток іконопису, основні 

іконографічні схеми. 

Київська Русь: вплив візантійського мистецтва на архітектуру та 

образотворче мистецтво Київської Русі. Писемність та література Київської Русі. 

Західна Європа: романська архітектура (особливості архітектурного образу, 

типи споруд), синтез мистецтв в системі готичного храму (архітектура, 

скульптура, вітраж, музика), театральні практики середньовічної Європи, 

карнавальна культура, куртуазна література середньовічної Європи. 

 

Змістовий модуль 1.3. Художня культура епохи Відродження. 

Загальна характеристика та періодизація художньої культури епохи 

Відродження. Гуманістичні ідеали в літературі Ренесансу. Проторенесанс в 

образотворчому мистецтві. Архітектура та образотворчість Кватроченто. 

Естетика Високого Відродження. Творчість італійських митців Високого 

Відродження. 

Венеційська школа живопису. Вплив мистецтва Відродження на подальший 

розвиток світової художньої культури. 

http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE#link4


Особливості становлення ренесансної художньої культури у Нідерландах та 

Німеччині. Творчість провідних майстрів Північного Відродження.  

 

Модуль 2. Художня культура XVII–ХХ ст. 

Продовження вивчення ключових витків історії світової художньої 

культури, починаючи з доби Нового часу (XVII ст.) та, завершуючи 

Постмодернізмом (XX ст.), з виділенням провідних напрямків розвитку світової 

художньої культури і визначенням соціально-культурних передумов їх 

становлення. 

 

Змістовий модуль 2.1. Особливості розвитку художньої культури XVII–

ХVIIІ ст. 

Основні тенденції культурно-мистецького розвитку Нового часу: суспільно-

політичні зміни, релігійна ситуація, наука і освіта, літературний процес, 

образотворче мистецтво, архітектура, музичне й театральне життя.  

Бароко в італійському мистецтві. Болонський академізм. Караваджизм. 

Іспанська школа живопису. Фламандське та голландське мистецтво. Французький 

класицизм. 

Класицизм в архітектурі Франції. Естетика рококо. Концепція 

просвітництва в літературі та образотворчому мистецтві. 

 

Змістовий модуль 2.2. Художня культура ХІХ ст. 

Французький революційний класицизм. Естетична концепція романтизму та 

її втілення у мистецькій практиці. Реалістичні тенденції в різних видах мистецтва. 

Критичний реалізм. 

Декаданс в європейській культурі. Імпресіонізм в живописі, скульптурі, 

музиці. Постімпресіонізм, вплив на розвиток мистецтва ХХ ст. 

Загальна характеристика стилю модерн. Модерн як відображення ідеї 

синтезу мистецтв. Провідні майстри модерну. 

 

Змістовий модуль 2.3. Розвиток художньої культури у ХХ ст. 

Концептуальні засади та мистецька практика модернізму. Художній 

авангард: фовізм, кубізм, футуризм, абстракціонізм та інші. Новаторські тенденції 

в музиці. 

Естетична своєрідність художньої культури США ХХ ст.: література, 

живопис, музика, архітектура.  

Художні принципи постмодернізму. Нові види мистецтв і нові форми 

синтезу: кінематограф, інсталяція, висока мода, комп’ютерна графіка та анімація. 

Музичне мистецтво ІІ половини ХХ ст. Масова культура. Поп-арт. Діалог культур 

і глобалізація. 

 

 

 

 



5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (2 семестр) 90 17 17  56 

Змістовий модуль 1.1. 15 5 5  5 

Змістовий модуль 1.2.  30 6 6  18 

Змістовий модуль 1.3.  30 6 6  18 

Індивідуальне завдання      

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 2 (3 семестр) 90 15 15  60 

Змістовий модуль 2.1. 15 5 5  5 

Змістовий модуль 2.2.  30 5 5  20 

Змістовий модуль 2.3.  30 5 5  20 

Індивідуальне завдання      

Підсумковий контроль 15    15 

 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.1. 

Тема 1.1.1. Основні 

теоретичні поняття 

художньої культури. 

Художня культура 

первісного 

суспільства. 

- місце та роль художньої культури в 

суспільно-історичному розвитку 

людства; 

- періодизація світової художньої 

культури; 

- загальна характеристика культури 

первісної доби; 

- первісні релігійні вірування; 

- синкретизм первісної культури; 

- мистецькі практики первісної культури; 

- мегалітична архітектура. 

2 

Тема 1.1.2. Художня 

культура цивілізацій 

Давнього Сходу. 

 

- міфологія як основне джерело 

мистецтва Давнього Сходу; 

- храмова та палацова архітектура 

Месопотамії; 

- канон в давньоєгипетському мистецтві. 

1 

Тема 1.1.3. Художня 

культура античного 

світу. 

- егейська культура; 

- мистецтво Давньої Греції; 

- література та театр Давньої Греції; 

- образотворче мистецтво Давнього Риму; 

- архітектура як втілення ідеї величі 

держави; 

- література та театр Давнього Риму. 

2 

http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE#link4


Змістовий модуль 1.2. 

Тема 1.2.1 

Мистецтво Візантії. 

 

- особливості архітектури хрестово-

купольного храму; 

- монументальне мистецтво; 

- візантійський стиль; 

- іконопис, основні іконографічні схеми. 

2 

Тема 1.2.2. 
Мистецтво Київської 

Русі. 

- вплив візантійського мистецтва на 

архітектуру та образотворче мистецтво 

Київської Русі; 

- писемність та література Київської Русі. 

2 

Тема 1.2.3. Культура 

Західної Європи доби 

Середньовіччя. 

- романська архітектура; 

- синтез мистецтв в системі готичного 

храму (архітектура, скульптура, вітраж, 

музика). 

2 

Змістовий модуль 1.3. 

Тема 1.3.1. 

Проторенесанс та 

раннє Відродження. 

 

- загальна характеристика та періодизація 

художньої культури епохи Відродження; 

- гуманістичні ідеали в літературі 

Ренесансу; 

- проторенесанс в образотворчому 

мистецтві; 

- архітектура та образотворчість 

Кватроченто. 

2 

Тема 1.3.2. Високе 

Відродження. 

 

- естетика Високого Відродження; 

- творчість італійських митців Високого 

Відродження. 

1 

Тема 1.3.3. Майстри 

пізнього 

Відродження. 

 

- Венеційська школа живопису; 

- вплив мистецтва Відродження на 

подальший розвиток світової художньої 

культури. 

1 

Тема 1.3.4. Північне 

Відродження. 

 

- особливості становлення ренесансної 

художньої культури у Нідерландах та 

Німеччині; 

- творчість провідних майстрів 

Північного Відродження. 

2 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2.1. 

Тема 2.1.1. Художня 

культура Нового 

часу: загальна 

характеристика. 

 

- суспільно-політичні зміни; 

- релігійна ситуація; 

- наука і освіта; 

- література; 

- мистецтво.  

1 

Тема 2.1.2. 

Національні 

мистецькі школи 

- бароко в італійському мистецтві; 

- болонський академізм; 

- Караваджизм; 

2 



ХVII ст. - іспанська школа живопису; 

- фламандське та голландське мистецтво; 

- французький класицизм. 

Тема 2.1.3. 

Мистецькі напрямки 

ХVIIІ ст. 

- класицизм в архітектурі Франції; 

- естетика рококо; 

- концепція просвітництва в літературі та 

образотворчому мистецтві. 

2 

Змістовий модуль 2.2. 

Тема 2.2.1. Стилі та 

напрямки в мистецтві 

першої половини – 

середини ХІХ ст. 

- французький революційний класицизм; 

- естетична концепція романтизму та її 

втілення у мистецькій практиці; 

- реалістичні тенденції в різних видах 

мистецтва; 

- критичний реалізм. 

2 

Тема 2.2.2. Культура 

та мистецтво другої 

половини ХІХ ст. 

- декаданс в європейській культурі; 

- імпресіонізм; 

- постімпресіонізм, вплив на розвиток 

мистецтва ХХ ст. 

2 

Тема 2.2.3. Модерн в 

мистецтві межі ХІХ–

ХХ ст. 

- характеристика стилю модерн; 

- провідні майстри модерну. 
1 

Змістовий модуль 2.3. 

Тема 2.3.1. 

Європейське 

мистецтво початку 

ХХ ст. 

- концептуальні засади та мистецька 

практика модернізму; 

- художній авангард. 

2 

Тема 2.3.2. Художня 

культура США ХХ 

ст. 

- література; 

- живопис; 

- музика; 

- архітектура.   

1 

Тема 2.3.3. 

Постмодернізм. 

- художні принципи постмодернізму; 

- нові види мистецтв і форми синтезу: 

кінематограф, інсталяція, висока мода, 

комп’ютерна графіка та анімація; 

- музичне мистецтво ІІ половини ХХ ст. 

2 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.1. 

Тема 1.1.1. Художня 

культура первісного 

суспільства. 

- печера Альтаміра (Іспанія); 

- печера Шове (Франція); 

- печера Ласко (Франція). 

1 



Тема 1.1.2. Художня 

культура Давнього 

Сходу. 

- архітектура та образотворче 

мистецтво Давнього Єгипту; 

- художня культура Давньої Індії; 

- художня культура Давнього Китаю. 

2 

Тема 1.1.3. 

Архітектура та 

образотворче 

мистецтво античності. 

- ордер в давньогрецькій архітектурі; 

- образотворче мистецтво Давньої 

Греції: гомерівський, архаїчний, 

класичний та елліністичний періоди; 

- архітектура Давнього Риму (храми, 

амфітеатри, театри, базиліки, терми, 

вілли); 

- образотворче мистецтво Давнього 

Риму (станковий живопис, 

монументальний живопис, 

скульптура). 

2 

Змістовий модуль 1.2. 

Тема 1.2.1. 

Візантійське 

образотворче 

мистецтво. 

- візантійські фрески та мозаїки; 

- візантійський іконопис; 

- візантійські тканини і килими; 

- ювелірні вироби візантійських 

майстрів. 

2 

Тема 1.2.2. 

Образотворче 

мистецтво Київської 

Русі. 

- монументальне мистецтво (фреска, 

мозаїка); 

- станковий живопис (іконопис); 

- книжкова мініатюра. 

2 

Тема 1.2.3. Культура 

Західної Європи доби 

Середньовіччя. 

- театральні практики середньовічної 

Європи; 

- карнавальна культура; 

- куртуазна література 

середньовічної Європи. 

2 

Змістовий модуль 1.3. 

Тема 1.3.1. 

Образотворче 

мистецтво 

Проторенесансу та 

раннього 

Відродження. 

- Джотто Ді Бондоне; 

- Сімоне Мартіні; 

- Мазаччо; 

- Донателло; 

- Філіппо Брунеллескі; 

- Сандро Боттічеллі. 

2 

Тема 1.3.2. 

Образотворче 

мистецтво Високого 

Відродження. 

- Леонардо да Вінчі; 

- Рафаель Санті; 

- Мікеланджело Буонарроті; 

- Тіціан Вечелліо. 

2 

Тема 1.3.3. 

Образотворче 

мистецтво пізнього 

Відродження. 

- маньєризм в образотворчому 

мистецтві; 

- Параміджаніно; 

- Понтормо; 

2 



- Тіноретто; 

- Ель Греко. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2.1. 

Тема 2.1.1. Стиль 

бароко. 

- бароко в архітектурі; 

- техніка олійного живопису бароко; 

- Мікеланджело де Караваджо; 

- Аннібале Карраччі; 

- Дієго Веласкес; 

- Пітер Пауль Рубенс; 

- Рембрандт; 

- Ян Вермеер; 

- Нікола Пуссен. 

3 

Тема 2.1.2. Стиль 

рококо. 

- рококо в архітектурі; 

- рококо в інтер’єрі; 

- мода рококо; 

- скульптура в стилі рококо (Ламбер 

Сігісбер Адам, Клодіон); 

- живопис в стилі рококо (Франсуа 

Буше, Вільям Гоґарт). 

2 

Змістовий модуль 2.2. 

Тема 2.2.1. 

Образотворче 

мистецтво першої 

половини – середини 

ХІХ ст. 

- французький революційний 

класицизм (Жак-Луї Давід, Жан 

Огюст Домінік Енгр); 

- романтизм (Каспар Давид Фрідріх, 

Франсіско Гойя, Вільям Тернер). 

2 

Тема 2.2.2. 

Образотворче 

мистецтво другої 

половини ХІХ ст. 

- імпресіонізм (Едуар Мане, Каміль 

Піссаро, Клод Моне, П’єр-Оґюст 

Ренуар); 

- постімпресіонізм (Поль Сезанн, 

Вінсент ван Гог, Поль Гоген). 

1 

Тема 2.2.3. Стиль 

Модерн. 

- модерн в архітектурі; 

- модерн в інтер’єрі; 

- скульптура в стилі модерн; 

- живопис в стилі модерн (Альфонс 

Муха, Гюстав Клімт). 

2 

Змістовий модуль 2.3. 

Тема 2.3.1. Художній 

авангард. 

- фовізм; 

- кубізм; 

- футуризм; 

- абстракціонізм; 

- дадаїзм; 

- сюрреалізм; 

- експресіонізм; 

- конструктивізм. 

3 



Тема 2.3.2. 

Образотворче 

мистецтво США 

XX ст. 

- мистецька група «Вісімка»; 

- творчість Роберта Генрі; 

- творчість Джорджа Беллоуза; 

- творчість Антона Рефреж’є. 

1 

Тема 2.3.3. Культура 

XX ст. 

- масова культура; 

- поп-арт; 

- діалог культур і глобалізація. 

1 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 Опитування (усне письмове) під час проведення усіх видів контрольних 

заходів. 

 Проведення контрольних робіт за результатами змістових модулів 

(фронтальний письмовий контроль). 

 Оцінка виконання самостійної роботи студентів (реферати, аналіз твору 

живопису, презентації). 

 Підсумковий контроль у вигляді іспиту. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (2 семестр) 100  -  

Змістовий модуль 1.1. 20 12 - 8 

Змістовий модуль 1.2.  20 8 - 12 

Змістовий модуль 1.3.  30 10 - 20 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

МОДУЛЬ 2 (3 семестр) 100  -  

Змістовий модуль 2.1. 20 12 - 8 

Змістовий модуль 2.2.  20 8 - 12 

Змістовий модуль 2.3.  30 10 - 20 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1.1. 20 

Практичне завдання №1 (усна відповідь по темі практичного 

заняття) 

2 

Завдання до самостійної роботи №1 (доповідь з презентацією за 

темою практичного заняття) 

8 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом 

ЗМ1.1(письмовий, графічний контроль) 

10 

Змістовий модуль 1.2. 20 

Практичне завдання №2 (захист реферату) 2 

Завдання до самостійної роботи №2 (підготовлений реферат та 

презентація) 

12 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом 

ЗМ1.2(письмовий, графічний контроль). 

6 

Змістовий модуль 1.3. 30 

Практичне завдання №3 (усна відповідь по темі практичного 

заняття) 

2 

Завдання до самостійної роботи №3 (підготовлена доповідь з 

презентацією за темою практичного заняття) 

8 

Практичне завдання №4 (захист реферату) 2 

Завдання до самостійної роботи №4 (підготовлений реферат та 

презентація) 

12 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом 

ЗМ1.3(письмовий контроль). 

6 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання 1 15 

Теоретичне питання 2 15 

Всього за модулем 100 

Модуль 2  

Змістовий модуль 2.1. 20 

Практичне завдання №5 (усна відповідь по темі практичного 

заняття) 

2 

Завдання до самостійної роботи №5 (підготовлена доповідь з 

презентацією за темою практичного заняття) 

8 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом 

ЗМ2.1(письмовий контроль). 

10 

Змістовий модуль 2.2. 20 

Практичне завдання №6 (захист реферату) 2 

Завдання до самостійної роботи №6 (підготовлений реферат та 

презентація) 

12 



Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ2.2( 

графічний контроль). 

6 

Змістовий модуль 2.3. 30 

Практичне завдання №7 (усна відповідь по темі практичного 

заняття) 

2 

Завдання до самостійної роботи №7 (виконаний аналіз твору 

живопису) 

8 

Практичне завдання №8 (захист реферату) 2 

Завдання до самостійної роботи №8 (підготовлений реферат та 

презентація) 

12 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом 

ЗМ2.3(письмовий контроль). 

6 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання 1 15 

Теоретичне питання 2 15 

Всього за модулем 100 

 

Шкала оцінювання  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія світової художньої 

культури» (для студентів 1–2 курсів спеціальності 023 – Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація) / Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. В. С. Ярова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2020. – 38 с. URL: https://eprints.kname.edu.ua/56337/  
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Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Гаврюшенко О.А. Історія світової культури : навч. посіб. / Гаврюшенко 

О. А., Шейко В. М., Кравченко О.В., наук. ред. В. М. Шейко. – Київ : 

Кондор, 2006. – 404 с. URL: 

https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/ISTORIA_Svit_kul_2

006.pdf  

2. Єрошкіна О. О. Епоха бароко : навч. посібник / О. О. Єрошкіна ; Харків. нац. 

ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2017. – 123 с. URL: https://eprints.kname.edu.ua/48563/  

3. Єрошкіна О. О. Епоха класицизму : навч. посібник / О. О. Єрошкіна ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Вид. 2-ге, розшир. та 

допов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 186 с. URL: 

https://eprints.kname.edu.ua/51704/ 

4. Історія світової культури : навч. посіб. / керів. авт. колективу Л. Т. Левчук. – 

3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 400 с. 

URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Levchuk_Larysa/Istoria_svitovoi_kultury.pdf  

5. Історія світової та української культури : підруч. / В. А. Греченко, 

І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – Київ : Літера ЛТД, 2006. – 480с.  

 URL: http://194.44.152.155/elib/local/sk752701.pdf  

6. Історія української культури : конспект лекцій (для студентів денної та 

заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей) / 

О. Л. Рябченко, Ю. А. Бєліков, В. П. Бурмака та ін.; Харк. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 182 с. URL: 

https://eprints.kname.edu.ua/35464/ 

7. Шевнюк О. Л. Історія мистецтв : навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. – Київ : Освіта 

України, 2015. – 451 c. URL: https://textbook.com.ua/kulturologiya/1473448115  

8. Шейко В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. 

Тишевська. – Київ : Кондор, 2006. – 264 с. URL: https://kmaecm.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/06/shejko-v.m.-tyshevska-l.g.-2006-istoriya-ukrayinskoyi-

kultury.pdf  

9. Ярова В. С. Історія образотворчого мистецтва : конспект лекцій для 

студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за 

спеціальністю 022 – Дизайн / В. С. Ярова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 72 с. URL: 

https://eprints.kname.edu.ua/56332/ 

10.  Google Arts & Culture. URL: https://artsandculture.google.com/  
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