
 





 

 

1. Мета дисципліни 

Навчальна дисципліна «Історія та теорія мистецтва» 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 витки історії мистецтва з поглибленням у жанрову-

видову специфіку. 

Мета навчальної дисципліни «Історія та теорія мистецтва» полягає у 

ознайомленні студентів з особливостями становлення основних видів мистецтва, 

засвоєнні 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 спирається на базові знання повної загальної 

середньої освіти з курсів «Всесвітня історія» та «Історія України». 
 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання Форми оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною 
ПРН2. Виявляти 

сучасні знання і 

розуміння предметної 

галузі та сфери 

професійної 

діяльності, 

застосовувати набуті 

знання у практичних 

ситуаціях.  

 

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-

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 творів 

живопису, есе, 

презентації). 

Виконання 

практичних завдань 

(доповіді). 

Підсумковий 

контроль у вигляді 

іспиту. 

 

РН2.1. Орієнтуватися 

у основних 

історичних етапах 

розвитку світової 

художньої культури. 

РН2.2. Знати 

найвідоміші пам’ятки 

первісної художньої 

культури, імена 

провідних майстрів та 

основні твори 

античного, 

середньовічного 

мистецтва та доби 

Відродження. 

РН2.3. Вміти 

вирізняти і 

пояснювати причини 

та закономірності 

еволюційних змін 

художньої культури, 

тенденції розвитку 

різних видів 

мистецтва 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-

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 творів 

живопису, 

презентації). 

Підсумковий 

контроль у вигляді 

іспиту. 

 

РН9.1. Осягнути 

мистецький досвід 

первісної культури, 

античної доби, 

Середньовіччя та 

Відродження з метою 

застосування мотивів 

у власній творчій 

діяльності. 

РН9.2. Вміти 

визначати стилістичні 

ознаки та художні 

засоби їх втілення в 

творах мистецтва 

ХVІІ–ХХ ст. 

 

 

ПРН15. Володіти 

фаховою 

термінологією, 

теорією і методикою 

образотворчого 

мистецтва, 

декоративного 

мистецтва, реставрації 

мистецьких творів.  

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-

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 творів 

живопису, есе). 

Виконання 

практичних завдань 

(доповіді). 

Підсумковий 

контроль у вигляді 

іспиту. 

 

РН15.1. Знати базову 

термінологію та 

ключові поняття 

теорії мистецтва. 

РН15.2. Вміти 

визначати та 

аналізувати основні 

характеристики 

образної мови та 

художні засоби творів 

первісного, 

античного, 

середньовічного, 

ренесансного 

мистецтва, художньої 

спадщини Нового 

часу та Новітньої 

доби. 

РН15.3. Мати навички 

мистецтвознавчого 

аналізу, володіти 

основними методами 

мистецтвознавчого 

дослідження. 

 

 



4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Античне мистецтво. 

Завдання модулю полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основними 

витками розвитку світового мистецтва від етапу його зародження до античності, з 

виділенням особливостей становлення основних видів мистецтва, а також 

визначенням соціально-культурних передумов їх становлення. Мистецтво 

аналізується як особлива форма ставлення людини до світу. 
 

Змістовий модуль 1.1. Мистецтво первісної доби та перших цивілізацій. 

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. Мистецтво 

Давньої Індії. Мистецтво Давнього Китаю. Мистецтво та архітектура 

Месопотамії. Архітектура та образотворче мистецтво Давнього Єгипту. Канон в 

давньоєгипетському мистецтві. 
 

Змістовий модуль 1.2. Мистецтво Давньої Греції. 

Поняття «античне мистецтво» та його періодизація. Егейське мистецтво. 

Мистецтво Давньої Греції: гомерівський, архаїчний, класичний та елліністичний 

періоди. Ордер в давньогрецькій архітектурі. Література та театр Давньої Греції. 
 

Змістовий модуль 1.3. Мистецтво Давнього Риму. 

Культура Давнього Риму: ранній Рим (царський період), Римська 

республіка, Римська імперія. Мистецтво доби Римської імперії. Архітектура як 

втілення ідеї величі держави. Література та театр Давнього Риму. 

 

Модуль 2. Мистецтво Середньовіччя. 

Завдання модулю полягає в тому, щоб ознайомити студентів з важливою 

віхою у розвитку світового мистецтва – епохою Середньовіччя, охоплюючи 

культуру Візантії, що справила колосальний вплив на культуру більшості країн 

східноєвропейського регіону, включаючи Давню Русь та Україну, та 

середньовічної Західної Європи, з виділенням особливостей становлення 

основних видів мистецтва, а також визначенням соціально-культурних передумов 

їх становлення. 
 

Змістовий модуль 2.1. Мистецтво Візантії. 

Візантія в історії світової культури. Особливості архітектури хрестово-

купольного храму. Монументальне мистецтво. Візантійський стиль. Розвиток 

іконопису. Основні іконографічні схеми. Книга як витвір художнього ремесла. 
 

Змістовий модуль 2.2. Західноєвропейське мистецтво. 

Дороманське мистецтво Західної Європи. Романське мистецтво Західної 

Європи. Храми і монастирі як осередки мистецтва (Нотр-Дам-ля-Гранд у Пуатьє, 

Сен-Жиль-дю-Гарі і Сен-Трофім в Арлі, Сен-Лазар в Отені.) Мистецтво готичного 

періоду. Синтез мистецтв в системі готичного храму (архітектура, скульптура, 

вітраж, музика). Церков Сен-Дені, Собор Паризької Богоматері, Вестмінстерське 

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


абатство. Театральні практики середньовічної Європи. Карнавальна культура. 

Куртуазна література середньовічної Європи. 
 

Змістовий модуль 2.3. Мистецтво Давньої Русі та України. 

Вплив візантійського мистецтва на мистецтво Київської Русі. Давньоруська 

архітектура. Архітектурний декор. Давньоруська скульптура. Монументальний 

живопис. Іконопис. Декоративно-прикладне мистецтво. Книжкова мініатюра. 

Писемність та література Київської Русі. 

 
 

Модуль 3. Мистецтво Відродження. 

Завдання модулю полягає в тому, щоб ознайомити студентів з могутнім 

періодом в історії мистецтва – Відродженням (XIII–XVI ст.), в часи якого 

спостерігається духовний переворот в Західній Європі, в основі якого лежало 

вивільнення людини з-під влади феодально-церковної ідеології, з виділенням 

особливостей становлення основних видів мистецтва, а також визначенням 

соціально-культурних передумов їх становлення. 
 

Змістовий модуль 3.1. Проторенесанс. 

Загальна характеристика та періодизація художньої культури епохи 

Відродження. Гуманістичний світогляд та ідеали в мистецтві Відродження. 

Ренесанс та антична спадщина. Передумови формування ренесансної культури. 

Проторенесанс в образотворчому мистецтві (Нікколо Пізано, Арнольфо ді Камбіо, 

Джотто ді Бондоне). Сієнська школа живопису. 
 

Змістовий модуль 3.2. Італійське Відродження. 

Мистецтво Раннього італійського Відродження. Архітектура та 

образотворчість Кватроченто. Флорентійська художня школа. Умбрійська школа 

живопису. Падуанська школа живопису. Естетика Високого Відродження. 

Творчість італійських митців Високого Відродження (Леонардо да Вінчі, Рафаель 

Санті, Мікеланджело Буанаротті). Мистецтво Пізнього Відродження. Венеційська 

школа живопису. Маньєризм. 
 

Змістовий модуль 3.3. Північне Відродження. 

Особливості становлення ренесансної художньої культури у Нідерландах та 

Німеччині. Творчість провідних майстрів Північного Відродження: Нідерланди 

(Ян ван Ейк, Рогір ван дер Вейден, Ганс Мемлінг, Дірік Боутс, Гуго ван дер Гус, 

Ієронім Босх), Німеччина (Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах Старший, Ганс 

Гольбейн Молодший), Франція (Жан Фуке, Жан Клуе, Жан Гужон, П’ер Леско). 

Англійське Відродження. 

 

Модуль 4. Мистецтво Нового часу. 

Завдання модулю полягає в тому, щоб ознайомити студентів з розвитком 

мистецтва у XVII–XVIII ст., в ході яких в Західній Європі сформувались п’ять 

визначних стилів – бароко, ідеї якого знайшли прихильників на всьому 

континенті, справили вплив, в тому числі, на культуру Росії і України у XVIII, 

рококо, класицизм і романтизм. 



 

Змістовий модуль 4.1. Західноєвропейське мистецтво XVII століття. 

Основні тенденції культурно-мистецького розвитку Нового часу: суспільно-

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

образотворче мистецтво, архітектура, музичне й театральне життя. Формування 

основних художніх стилів XVII століття та їх характерні риси – бароко, 

класицизм, реалізм. 
 

Змістовий модуль 4.2. Західноєвропейське мистецтво XVIII століття. 

Загальна характеристика європейської культури доби Просвітництва. 

Формування основних художніх стилів XVIII століття та їх характерні риси –

рококо, класицизм, неокласицизм, романтизм. Сентименталізм в образотворчому 

мистецтві. 
 

Змістовий модуль 4.3. Мистецтво Росії та України у XVIII столітті. 

Українське бароко: характерні особливості стилю. Архітектура українського 

або «козацького» бароко. Образотворче мистецтво України у XVIII столітті. 

Архітектура бароко в Росії. Синтез мистецтв в садово – парковій архітектурі 

бароко (Петергоф, Павловськ, Гатчино, Софіївка, Тростянець, Олександрія). 

Образотворче мистецтво Росії у XVIII столітті. 

 

Модуль 5. Мистецтво модернізму, постмодернізму та сучасне мистецтво. 

Завдання модулю полягає в тому, щоб ознайомити студентів зі стильовими і 

жанровими особливостями мистецтва XIX–XXI ст., в тому числі, приділивши 

увагу сучасному українському мистецтву. 
  

Змістовий модуль 5.1. Західноєвропейське мистецтво XIX століття. 

Ампір. Мистецтво реалізму та натуралізму. Реалістичний пейзаж та 

побутовий жанр. Декаданс в європейській культурі. Імпресіонізм як художнє 

явище XIX століття: живопис, скульптура. Постімпресіонізм, вплив на розвиток 

мистецтва ХХ ст. Загальна характеристика стилю модерн. Модерн як 

відображення ідеї синтезу мистецтв. Провідні майстри модерну. 
 

Змістовий модуль 5.2. Західноєвропейське та радянське мистецтво XX 

століття. Концептуальні засади та мистецька практика модернізму. Художній   

авангард: фовізм, кубізм, футуризм, експресіонізм, абстракціонізм, дадаїзм, 

сюрреалізм. Радянське мистецтво: архітектура, скульптура, живопис, плакат. 

Художні принципи постмодернізму. Нові види мистецтв і нові форми синтезу. 

Масова культура. Поп-арт. Діалог культур і глобалізація. 
 

Змістовий модуль 5.3. Сучасне мистецтво в Україні. 

Сучасне українське мистецтво: соціально-культурні умови формування. 

Українське концептуальне мистецтво. Регіональні художні школи сучасного 

мистецтва України. Музеї, виставкові центри сучасного мистецтва в Україні. 

Медіа-арт. Відео-арт. Цифрове мистецтво. 

 

Модуль 6. Теорія мистецтва. 

Завдання модулю полягає в тому, щоб ознайомити студентів з теоретичними 

основами мистецтвознавчої науки, детально зупинившись на видах мистецтва і 



специфічних для кожного з них художніх засобах, жанрах мистецтва, а також на 

закономірностях художнього процесу та специфіці художньої творчості. 
  

Змістовий модуль 6.1. Теорія мистецтва як система законів, категорій 

та понять. 

Предмет та завдання теорії мистецтва. Теорія мистецтва як система законів, 

категорій та понять. Мистецтво як соціальне явище. Поліфункціональність 

мистецтва. 
 

Змістовий модуль 6.2. Жанрово-видова специфіка мистецтва. 

Види мистецтва. Специфічні для кожного виду мистецтва художні засоби. 

Просторові види мистецтв. Часові види мистецтв. Просторово-часові (синтетичні) 

види мистецтв. Жанри мистецтва. Особливості жанрової диференціації в 

образотворчому мистецтві. 
 

Змістовий модуль 6.3. Закономірності художнього процесу та художньої 

творчості. 

Закономірності художнього процесу. Художня взаємодія та художній 

прогрес. Закономірності історичної стадіальності і структури художнього 

процесу. Напрямок як тип художньої концепції. Специфіка художньої творчості. 

Художнє мислення: сутність, форма, засоби. Художній твір як система образів та 

форма буття мистецтва. Художній стиль. Теорія художнього сприйняття. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. Практ. лаб. Сам. Роб. 

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 120 15 15  90 

Змістовий модуль 1.1. 30 5 5  20 

Змістовий модуль 1.2.   30 5 5  20 

Змістовий модуль 1.3.   45 5 5  35 

Індивідуальне завдання      

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 2 (2 семестр) 90 17 17  56 

Змістовий модуль 2.1. 15 5 5  5 

Змістовий модуль 2.2.   30 6 6  18 

Змістовий модуль 2.3.   30 6 6  18 

Індивідуальне завдання      

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 3 (3 семестр) 90 15 15  60 

Змістовий модуль 3.1. 15 5 5  5 

Змістовий модуль 3.2. 30 5 5  20 

Змістовий модуль 3.3. 30 5 5  20 

Індивідуальне завдання      

Підсумковий контроль 15    15 



 

МОДУЛЬ 4 (4 семестр) 90 17 17  56 

Змістовий модуль 4.1. 15 5 5  5 

Змістовий модуль 4.2. 30 6 6  18 

Змістовий модуль 4.3. 30 6 6  18 

Індивідуальне завдання      

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 5 (5 семестр) 120 15 15  90 

Змістовий модуль 5.1. 30 5 5  20 

Змістовий модуль 5.2. 30 5 5  20 

Змістовий модуль 5.3. 45 5 5  35 

Індивідуальне завдання      

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 6 (6 семестр) 150 34 34  82 

Змістовий модуль 6.1. 45 10 10  25 

Змістовий модуль 6.2. 45 12 12  21 

Змістовий модуль 6.3. 45 12 12  21 

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. Мистецтво 

первісного суспільства. 

- періодизація та загальна 

характеристика культури первісної 

доби; 

- первісні релігійні вірування; 

- синкретизм первісної культури; 

- мистецькі практики первісної 

культури (наскальний живопис, 

скульптура); 

- мегалітична архітектура. 

2 

Тема 1.1.2. Мистецтво 

Месопотамії. 

 

- загальна характеристика 

цивілізації; 

- храмова та палацова архітектура 

Месопотамії; 

- особливості образотворчого 

мистецтва Месопотамії. 

1 

Тема 1.1.3. Мистецтво 

Давнього Єгипту. 

- світогляд і міфологія в Давньому 

Єгипті; 

- періодизація культури Давнього 

Єгипту; 

- канон в давньоєгипетському 

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


мистецтві; 

- архітектура Давнього Єгипту 

(храмова, погребальна); 

- скульптура Давнього Єгипту; 

- монументальне мистецтво 

Давнього Єгипту. 

Змістовий модуль 1.2. 

Тема 1.2.1. Егейське 

мистецтво. 

- загальна характеристика античної 

культури; 

- архітектура перших палаців 

о. Кріт; 

- фресковий живопис; 

- егейська кераміка; 

- монументальна скульптура. 

2 

Тема 1.2.2. Періоди 

розвитку мистецтва 

Давньої Греції. 

- гомерівський період; 

- архаїчний період; 

- класичний період; 

- елліністичний період. 

3 

Змістовий модуль 1.3. 

Тема 1.3.1. Періоди 

розвитку мистецтва 

Давнього Риму. 

- мистецтво раннього Риму; 

- мистецтво Римської республіки; 

- мистецтво Римської імперії. 

- архітектура як втілення ідеї величі 

держави. 

3 

Тема 1.3.2. Література 

та театр Давнього 

Риму. 

 

- вплив грецької культури на 

розвиток літератури та театру 

Давнього Риму; 

- давньоримська міфологія; 

- давньоримська драма, трагедія та 

комедія;    

- римські театри та амфітеатри.  

2 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2.1. 

Тема 2.1.1. Візантія в 

історії світової 

культури. 

- передумови розвитку візантійської 

культури; 

- вплив античної культури та 

християнства на візантійську 

культуру; 

- становлення раннього мистецтва 

Візантії; 

- канонічність візантійського 

мистецтва; 

- візантійський стиль. 

2 

Тема 2.1.2. Розквіт 

візантійського 

- візантійське мистецтво у період 

правління імператора Юстініана; 
3 



мистецтва - Константинополь як осередок 

візантійської художньої культури; 

- мистецтво періоду іконоборства; 

- «македонський ренесанс»; 

- розвиток мистецтва в епоху 

Комнінів; 

- нові засоби виразності у 

візантійському мистецтві в епоху 

Палеологів. 

Змістовий модуль 2.2. 

Тема 2.2.1. 

Дороманське і 

романське мистецтво 

Західної Європи. 

- ранньохристиянське мистецтво 

Західної Європи; 

- храми і монастирі як осередки 

мистецтва; 

- романський стиль. 

2 

Тема 2.2.2. Готичне 

мистецтво Західної 

Європи. 

- синтез мистецтв в системі 

готичного храму: 

- архітектура; 

- скульптура; 

- вітраж; 

- музика. 

2 

Тема 2.2.3. 

Середньовічні театр, 

карнавал і література. 

- театральні практики 

середньовічної Європи; 

- карнавальна культура; 

- куртуазна література 

середньовічної Європи. 

2 

Змістовий модуль 2.3. 

Тема 2.3.1. 
Давньоруська 

архітектура. 

- особливості архітектури Київської 

Русі; 

- сакральна й світська архітектура; 

- архітектурний декор. 

2 

Тема 2.3.2. 

Образотворче 

мистецтво Київської 

Русі. 

- вплив візантійського мистецтва на 

мистецтво Київської Русі; 

- давньоруська скульптура; 

- монументальний живопис; 

- іконопис; 

- декоративно-прикладне 

мистецтво. 

2 

Тема 2.3.3. Книга в 

Київській Русі. 

- писемність Київської Русі; 

- література Київської Русі; 

- книжкова мініатюра; 

- буквиця. 

2 

Модуль 3 

Змістовий модуль 3.1. 

Тема 3.1.1. Художня - загальна характеристика та 2 



культура епохи 

Відродження. 

періодизація художньої культури 

Відродження; 

- гуманістичний світогляд та ідеали 

в мистецтві Відродження; 

- ренесанс та антична спадщина. 

Тема 3.1.2. 

Проторенесанс в 

образотворчому 

мистецтві. 

- нові тенденції у розвитку 

скульптури та живописі; 

- сієнська школа живопису. 

3 

Змістовий модуль 3.2. 

Тема 3.2.1. Мистецтво 

Раннього італійського 

Відродження. 

 

- флорентійська художня школа; 

- умбрійська школа живопису; 

- падуанська школа живопису. 

2 

Тема 3.2.2. Мистецтво 

Високого Відродження. 

- естетика Високого Відродження; 

- архітектура Високого 

Відродження; 

- творчість італійських митців 

Високого Відродження (Леонардо 

да Вінчі, Рафаель Санті, 

Мікеланджело Буанаротті).  

2 

Тема 3.2.3. Мистецтво 

Пізнього Відродження. 

- венеційська школа живопису; 

- маньєризм. 
1 

Змістовий модуль 3.3. 

Тема 3.3.1. Ренесансна 

художня культура 

Нідерландів та 

Німеччини.  

- Відродження у Нідерландах; 

- Відродження у Німеччині. 
3 

Тема 3.3.2. Ренесансна 

художня культура 

Франції та Англії. 

 

- Відродження у Франції (Жан 

Фуке, Жан Клуе, Жан Гужон, П’ер 

Леско); 

- Англійське Відродження. 

2 

Модуль 4 

Змістовий модуль 4.1. 

Тема 4.1.1. Загальна 

характеристика 

культурно-мистецького 

розвитку Нового часу. 

- суспільно-політичні зміни; 

- релігійна ситуація; 

- наука і освіта; 

- літературний процес; 

- образотворче мистецтво, 

архітектура, музичне й театральне 

життя. 

2 

Тема 4.1.2. 

Формування основних 

художніх стилів XVII 

століття. 

- загальна характеристика стилю 

бароко; 

- бароко в італійському мистецтві; 

- болонський академізм; 

3 



 - Караваджизм; 

- іспанська школа живопису; 

- фламандське та голландське 

мистецтво; 

- французький класицизм; 

- реалізм. 

Змістовий модуль 4.2. 

Тема 4.2.1. Стиль 

рококо в мистецтві 

XVIII століття. 

 

- загальна характеристика стилю 

рококо; 

- рококо в архітектурі; 

- рококо в живописі; 

- рококо в інтер’єрі; 

- мода доби рококо. 

2 

Тема 4.2.2. 

Європейське мистецтво 

доби Просвітництва. 

 

- загальна характеристика 

європейської культури доби 

Просвітництва; 

- класицизм у мистецтві XVIII 

століття; 

- неокласицизм у мистецтві XVIII 

століття. 

2 

Тема 4.2.3. Романтизм і 

сентименталізм. 

- естетична концепція романтизму 

та її втілення у мистецькій практиці; 

- творчість провідних майстрів 

романтизму; 

- естетика сентименталізму; 

- творчість провідних майстрів-

сентименталістів; 

- сентименталізм в літературі. 

2 

Змістовий модуль 4.3. 

Тема 4.3.1. Мистецтво 

Росії у XVIII столітті. 

- російське бароко: характерні 

особливості стилю; 

- архітектура бароко в Росії; 

- образотворче мистецтво Росії у 

XVIII столітті. 

2 

Тема 4.3.2. Мистецтво 

України у XVIII 

столітті. 

- українське бароко: характерні 

особливості стилю; 

- архітектура українського або 

«козацького» бароко; 

- образотворче мистецтво України у 

XVIII столітті. 

2 

Тема 4.3.3. Синтез 

мистецтв в садово-

парковій архітектурі 

російського та 

українського бароко. 

- палацово-парковий ансамбль 

Петергоф; 

- Павловський парк; 

- Гатчинський палацовий парк; 

- Софіївський парк; 

2 



- Тростянецький парк; 

- парк «Олександрія». 

Модуль 5 

Змістовий модуль 5.1. 

Тема 5.1.1. Стилі та 

напрямки в 

Західноєвропейському 

мистецтві першої 

половини – середини 

ХІХ століття. 

- ампір; 

- мистецтво реалізму та 

натуралізму; 

- реалістичний пейзаж та побутовий 

жанр. 

1 

Тема 5.1.2. 
Західноєвропейське 

мистецтво другої 

половини ХІХ століття. 

- декаданс в європейській культурі; 

- імпресіонізм як художнє явище 

XIX століття: живопис, скульптура; 

- постімпресіонізм, вплив на 

розвиток мистецтва ХХ ст. 

2 

Тема 5.1.3. Модерн в 

мистецтві межі ХІХ–

ХХ століть. 

- загальна характеристика стилю 

модерн; 

- модерн як відображення ідеї 

синтезу мистецтв; 

- провідні майстри модерну. 

2 

Змістовий модуль 5.2. 

Тема 5.2.1. 

Західноєвропейське 

мистецтво початку ХХ 

століття. 

- концептуальні засади та мистецька 

практика модернізму; 

- художній   авангард, характерні 

ознаки нових напрямів в мистецтві: 

фовізм, кубізм, футуризм, 

експресіонізм, абстракціонізм, 

дадаїзм, сюрреалізм. 

2 

Тема 5.2.2. 

Західноєвропейське та 

американське 

мистецтво другої 

половини ХХ століття. 

- художні принципи 

постмодернізму; 

- нові види мистецтв і нові форми 

синтезу; 

- масова культура; 

- поп-арт; 

- діалог культур і глобалізація. 

2 

Тема 5.2.3. Радянське 

мистецтво. 

- соціально-політичні умови 

розвитку радянського мистецтва; 

- радянська архітектура; 

- радянська скульптура; 

- радянський живопис; 

- радянський плакат. 

1 

Змістовий модуль 5.3. 

Тема 5.3.1. 

Український авангард. 

 

- загальна характеристика 

українського авангарду; 

- українські художники 

2 



авангардисти. 

Тема 5.3.2. Українське 

концептуальне 

мистецтво. 

- загальна характеристика 

українського концептуального 

мистецтва; 

- українські художники 

концептуалісти: регіональні 

художні школи. 

2 

Тема 5.3.3. Українське 

мистецтво у XXI 

столітті. 

- медіа-арт; 

- відео-арт; 

- цифрове мистецтво. 

1 

Модуль 6 

Змістовий модуль 6.1. 

Тема 6.1.1. Вступ до 

теорії мистецтва. 

- предмет та завдання теорії 

мистецтва; 

- основні категорії та поняття в 

теорії мистецтва; 

- форма і зміст в образотворчому 

мистецтві; 

- простір в образотворчому 

мистецтві; 

- час в образотворчому мистецтві; 

- світло і колір в образотворчому 

мистецтві. 

3 

Тема 6.1.2. 
Поліфункціональність 

мистецтва. 

- комунікативна функція мистецтва; 

- просвітницька функція мистецтва; 

- виховна функція мистецтва; 

- гедоністична функція мистецтва та 

інші. 

3 

Тема 6.1.3. Мистецтво 

як соціальне явище. 

- мистецтво і соціальне середовище; 

- особисте, класове, національне, 

інтернаціональне і загальнолюдське 

в мистецтві; 

- мистецтво і держава; 

- мистецтво і публіка; 

- соціально-економічні виміри 

мистецтва. 

4 

Змістовий модуль 6.2. 

Тема 6.2.1. Види 

мистецтва та 

специфічні для 

кожного виду 

мистецтва художні 

засоби. 

- системи мистецтв і принципи їх 

класифікації; 

- просторові види мистецтв 

(образотворче мистецтво, 

декоративно-прикладне мистецтво, 

архітектура, фотографія, дизайн); 

- часові види мистецтв (література, 

музичне мистецтво); 

4 



- просторово-часові (синтетичні) 

види мистецтва (хореографія, 

театральне мистецтво, циркове 

мистецтво, кіномистецтво).  

Тема 6.2.2. Жанрова 

диференціація в 

образотворчому 

мистецтві. 

- портрет; 

- натюрморт; 

- пейзаж; 

- батальний; 

- побутовий; 

- історичний; 

- міфологічний; 

- анімалістичний; 

- мариністика; 

- автопортрет; 

- архітектурний; 

- релігійний; 

- карикатурний. 

4 

Тема 6.2.3. Жанрова 

диференціація у 

виражальних 

мистецтвах. 

- літературні жанри; 

- музичні жанри; 

- хореографічні жанри; 

- жанри декоративно-прикладного 

мистецтва. 

2 

Тема 6.2.4. Жанрова 

диференціація у видо-

вищних мистецтвах. 

- жанри театрального мистецтва; 

- жанри циркового мистецтва; 

- жанри екранних мистецтв. 

2 

Змістовий модуль 6.3. 

Тема 6.3.1. Художній 

процес. 

- закономірності художнього 

процесу; 

- художня взаємодія та художній 

прогрес; 

- закономірності історичної 

стадіальності і структури 

художнього процесу; 

- напрямок як тип художньої 

концепції. 

4 

Тема 6.3.2. Художня 

творчість. 

- специфіка художньої творчості; 

- художнє мислення: сутність, 

форма, засоби; 

- художній твір як система образів 

та форма буття мистецтва; 

- художній стиль. 

6 

Тема 6.3.3. Теорія 

художнього 

сприйняття. 

- психологічні аспекти художнього 

сприйняття; 

- соціальні аспекти художнього 

сприйняття. 

2 



7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.1. 

Тема 1.1.1. Наскальний живопис 

культури первісного суспільства. 

- печера Альтаміра (Іспанія); 

- печера Шове (Франція); 

- печера Ласко (Франція). 

2 

Тема 1.1.2. Мистецтво Давнього 

Сходу. 

 

- мистецтво Давньої Індії 

(храмова архітектура, 

скульптура, образотворче 

мистецтво, література); 

- мистецтво Давнього Китаю 

(естетична цінність природи, 

пейзаж як самостійний жанр, 

живопис на шовку, графіка і 

каліграфія, скульптура, храмова і 

палацова архітектура). 

3 

Змістовий модуль 1.2. 

Тема 1.2.1. Архітектура Давньої 

Греції. 

- система ордерів в 

давньогрецькій архітектурі; 

- доричний ордер; 

- іонічний ордер; 

- коринфський ордер; 

- храм Зевса в Олімпії; 

- архітектурно-скульптурний 

ансамбль Афінського акрополя; 

- гробниця царя Мавсола в 

Галікарнасі. 

2 

Тема 1.2.2. Образотворче 

мистецтво Давньої Греції. 

- ідеал краси у давньогрецькому 

мистецтві; 

- давньогрецька скульптура 

(Дискобол, Доріфор, Афродіта 

Кнідська, Ніка Самофракійська, 

Венера Мілоська, Лакоон та його 

сини); 

- фресковий живопис; 

- вазопис. 

2 

Тема 1.2.3. Література та театр 

Давньої Греції. 

- театральне мистецтво у громад-

ському житті в Давній Греції; 

- архітектура давньогрецьких 

театрів; 

- творчість давньогрецьких 

драматургів. 

1 



Змістовий модуль 1.3. 

Тема 1.3.1. Архітектура 

Давнього Риму. 

- храмова архітектура; 

- цивільна архітектура. 

 

 

2 

Тема 1.3.2. Образотворче 

мистецтво Давнього Риму. 

- характерні ознаки римського 

образотворчого мистецтва; 

- монументальний живопис; 

- станковий живопис; 

- римський скульптурний 

портрет; 

- фаюмські портрети як синтез 

культур та епох. 

3 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2.1. 

Тема 2.1.1. Храмова архітектура 

Візантії. 

- архітектура візантійських 

монастирських ансамблів і 

храмів базилікового та хрестово-

купольного типів; 

- Софійський собор в 

Константинополі; 

- церква Святої Ірини в 

Константинополі. 

2 

Тема 2.1.2. Візантійське 

образотворче мистецтво. 

- візантійські фрески та мозаїки; 

- візантійський іконопис; 

- візантійські тканини і килими; 

- ювелірні вироби візантійських 

майстрів; 

- книга як витвір художнього 

ремесла. 

3 

Змістовий модуль 2.2. 

Тема 2.2.1. Дороманське 

мистецтво Західної Європи. 

- Каролінзьке мистецтво; 

- Оттонське мистецтво.  
1 

Тема 2.2.2. Романське мистецтво 

Західної Європи. 

- романська архітектура; 

- храмові розписи; 

- монументальна скульптура; 

- станковий церковний живопис; 

- синтез мистецтв в романській 

храмовій архітектурі (Нотр-Дам 

так Гранд у Пуатьє, Сен-Жиль-

дю-Гарі і Сен-Трофім в Арлі, 

абатства Клюні, Сен-Лазар в 

Отені); 

- регіональні особливості 

розвитку романського 

3 



мистецтва: Франція, Італія, 

Англія, Німеччина. 

Тема 2.2.3. Готичне мистецтво 

Західної Європи. 

- готична храмова архітектура 

(Сен-Дені, Паризької Богоматері, 

Вестмінстерське абатство, Сен-

Шапель); 

- скульптурні зображення 

соборів Шартра, Ам’єна, Реймса, 

Страсбурга, Наумбурга; 

- скульптурна група «Нерозумні 

діви»; 

- скульптурні зображення собору 

Паризької Богоматері; 

- готичні рел’єфи («Страсті 

Христові»); 

- готична книга. 

2 

Змістовий модуль 2.3. 

Тема 2.3.1. Особливості 

давньоруської архітектури. 

- сакральне будівництво (на 

прикладах); 

- світське будівництво (на 

прикладах). 

2 

Тема 2.3.2. Напрямки розвитку 

давньоруського мистецтва. 

- скульптура: пластичне 

мистецтво, різьбярство; 

- монументально-декоративний 

живопис; 

- іконопис; 

- декоративно-прикладне 

мистецтво: художнє різьблення, 

золотарство; 

- книжкова мініатюра; 

- література, музика та театр 

Давньої Русі. 

4 

Модуль 3 

Змістовий модуль 3.1. 

Тема 3.1.1. Творчість майстрів 

Проторенесансу. 

- скульптура (Нікколо Пізано, 

Арнольфо ді Камбіо); 

- монументальний живопис 

(П’єтро Кавалліні, Джотто ді 

Бондоне); 

- творчість представників 

сієнскьої школи живопису. 

2 

Тема 3.1.2. Архітектура та 

образотворчість Кватроченто. 

 

- храмова архітектура (Філіппо 

Брунеллескі – родоначальник 

ренесансної архітектури, собор 

Санта Марія дель Фьоре у 

3 



Флоренції); 

- світська архітектура (палаццо 

Пітті, палаццо Медічі (Ріккарді), 

палаццо Ручеллаі); 

- скульптура (Лоренцо Гіберті, 

Донателло; 

- живопис (Мазаччо, Сандро 

Ботічеллі). 

Змістовий модуль 3.2. 

Тема 3.2.1. Художня спадщина 

Леонардо Да Вінчі. 

- творчий шлях Леонардо Да 

Вінчі; 

- рання творчість – 

«Благовіщення» (1472), 

«Мадонна з квіткою» (1478);  

- міланський період творчості – 

«Таємна вечеря» (1495–1498), 

«Мадонна Літта» (1490), 

«Мадонна в скелях» (1506–

1509); 

- жіночі портрети – «Портрет 

Джиневри де Бенчі» (1474–

1476), «Пані з горностаєм» 

(1489–1490), «Прекрасна 

Ферроньєра» (бл. 1490–1496), 

«Мона Ліза» (1503). 

1 

Тема 3.2.2. Творчість Рафаєля 

Санті та Мікеланджело 

Буонарроті 

- Рафаєль Санті: ранній період – 

«Мадонна Конестабіле», 

«Заручини Марії»; 

флорентійський період – 

«Мадонна в зелені», «Мадонна зі 

щигликом», «Мадонна в кріслі», 

«Сікстинська Мадонна»; 

римський період – розписи 

Ватиканського палацу; 

портретний живопис – «Папа 

Юлій II», «Лев X», «Донна 

Велата»; 

- Мікеланджело Буонарроті: 

скульптура – «П’єта», «Давид», 

гробниця Папи Юлія II, 

гробниця Медичі; живопис – 

розпис Сікстинської капели при 

Ватиканському палаці. 

2 

Тема 3.2.3. Венеціанська школа 

живопису. 

- творчість Джорджоне: «Юдіф», 

«Сільский концерт», «Спляча 
2 



Венера»; 

- творчість Тиціана Вечелліо: 

«Мадонна сімейства Пезаро», 

«Введення Марії у храм», 

«Каяття Марії Магдалини», 

«Святий Себастьян»; 

- творчість Паоло Веронезе: 

«Тріумф Венеції», «Шлюб в 

Кані», «Пір в будинку Левія»; 

- творчість Тіноретто: «Введення 

у храм», «Розп’яття», «Таємна 

вечеря». 

Змістовий модуль 3.3. 

Тема 3.3.1. Нідерландський 

живопис. 

- творчість Яна ван Ейка; 

- творчість Ієроніма Босха; 

- творчість Пітера Брейгеля 

Старшого; 

- творчість Рогіра ван дер 

Вейдена; 

- творчість Ганса Мемлінга; 

- творчість Діріка Боутса; 

- творчість Гуго ван дер Гуса. 

3 

Тема 3.3.2. Мистецтво 

Німеччини епохи Відродження. 

- творчість Альбрехта Дюрера: 

живопис, гравюра, теорія 

мистецтва; 

- портретний жанр Ганса 

Гольбейна Молодшого: 

«Портрет бургомістра Майєра і 

його дружини», «Портрет 

Томаса Мора», «Портрет сера де 

Моретта», «Портрет Генріха 

VIII», «Портрет Джейн Сеймур». 

2 

Модуль 4 

Змістовий модуль 4.1. 

Тема 4.1.1. Мистецтво Фландрії 

та Іспанії XVII ст. 

- Фламандська школа живопису 

XVII ст.: особливості 

художнього розвитку Фландрії 

XVII ст., творчість Пітера Пауля 

Рубенса, творчість Антоніса Ван 

Дейка, творчість Якоба 

Йорданса та Франса Снейдера; 

- Мистецтво Іспанії XVII ст.: 

особливості розвитку художньої 

культури, творчість Франсіско 

де Сурбарана та Хуана Рібери, 

2 



творчість Дієго да Сілва 

Веласкеса, творчість Бартоломео 

Естебана Мурільо. 

Тема 4.1.2. Мистецтво Франції 

та Італії XVII ст. 

- Мистецтво Франції XVII ст.: 

реалістичний напрям у мистецтві 

першої половини XVII ст. 

(провідні майстри), класична 

школа живопису – творчість 

Нікола Пуссена; 

- Мистецтво Італії XVII ст.: 

Болонська школа живопису – 

творчість братів Караччі, 

Караваджизм в Італії, друге 

покоління художників 

болонської школи, високе 

бароко, творчість Сальватора 

Рози, пізнє бароко. 

3 

Змістовий модуль 4.2. 

Тема 4.2.1. Архітектура та 

мистецтво Франції XVIII ст. 

- архітектура Франції XVIII ст.: 

творчість Жака Жермена 

Суффло, пізній французький 

класицизм, ампір, «паперова» та 

«промовиста» архітектура – 

творчість Клода-Ніколя Леду та 

Етьєна-Луї Булле; 

- мистецтво Франції XVIII ст.: 

творчість Антуана Ватто, 

Франсуа Буше, Жана-Оноре 

Фрагонара, Жана Батиста 

Сімеона Шардена, Жана-Батіста 

Греза. 

2 

Тема 4.2.2. Архітектура та 

мистецтво Англії XVIII ст. 

- архітектура Англії XVIII ст.: 

класицизм як панівний напрям 

архітектури – творчість Ініго 

Джонса, Кристофера Рена, 

Джона Неша, Джона Соуна; 

- образотворче мистецтво Англії 

XVIII ст.: творчість Вільяма 

Хогарта, Джошуа Рейнолдса, 

Томаса Гейнсборо. 

2 

Тема 4.2.3. Архітектура та 

мистецтво Італії та Німеччини 

XVIII ст. 

- архітектура та мистецтво Італії 

XVIII ст.: архітектура (Філіпо 

Ювара, Джованні Баттиста 

Піранезі), творчість Тьєполо, 

пейзажний живопис (Каналетто, 

2 



Франческо Гварді); 

- архітектура та мистецтво 

Німеччини XVIII ст.: архітектура 

(Карл-Фридрих Шинкель, 

Фридрих Гіллі, Андреас 

Шлютер, Карл Лангханс), 

творчість Антона Рафаеля 

Менгса.  

Змістовий модуль 4.3. 

Тема 4.3.1. Архітектура Росії та 

України XVIII ст. 

- архітектура Петербурга – 

творчість Доменіко Трезині; 

- архітектура Москви; 

- творчість В.І. Баженова, 

М.Ф. Казакова, В.П. Стасова; 

- архітектура України; 

- особливості слобожанської 

архітектури XVIII ст. 

3 

Тема 4.3.1. Російське та 

українське мистецтво XVIII ст. 

- творчість Ф.С. Рокотова; 

- творчість Д.Г. Левицького; 

- творчість 

В.Л. Боровиковського; 

- скульптура – творчість В.І. 

Шубіна. 

3 

Модуль 5 

Змістовий модуль 5.1. 

Тема 5.1.1. Імпресіонізм та 

постімпресіонізм. 

- соціально-культурні 

передумови формування 

імпресіонізму; 

- характерні риси імпресіонізму; 

- творчість Каміля Піссаро; 

- творчість Едуара Мане; 

- творчість Клода Моне; 

- творчість П’єра- Оґюста 

Ренуара; 

- провідні майстри 

постімпресіонізму (Поль Сезанн, 

Вінсент ван Гог, Поль Гоген). 

3 

Тема 5.1.2. Стиль Модерн. - модерн в архітектурі; 

- модерн в інтер’єрі; 

- скульптура в стилі модерн; 

- живопис в стилі модерн 

(Альфонс Муха, Гюстав Клімт). 

2 



 

Змістовий модуль 5.2. 

Тема 5.2.1. Майстри художнього 

авангарду. 

- фовісти (Анрі Матісс, Андре 

Дерен); 

- кубісти (Жорж Брак, Пабло 

Пікассо); 

- футуристи (Умберто Боччоні, 

Карло Карра, Джакомо Балла, 

Давід Бурлюк); 

- абстракціоністи (Василь 

Кандинський, Аршил Горкі, 

Маркус Роткович, Джексон 

Поллок); 

- дадаїсти (Ганс Арп, Марсель 

Дюшан, Макс Ернст); 

- сюрреалісти (Сальвадор Далі, 

Рене Магрітт, Поль Дельво, 

Фріда Кало); 

- експресіонізм (Ернст Барлах, 

Едвард Мунк, Амадео 

Модільяні); 

- супрематизм (Казімір 

Малевич). 

3 

Тема 5.2.2. Образотворче 

мистецтво США XX ст. 

- мистецька група «Вісімка»; 

- творчість Роберта Генрі; 

- творчість Джорджа Беллоуза; 

- творчість Антона Рефреж’є; 

- американський поп-арт. 

2 

Змістовий модуль 5.3. 

Тема 5.3.1. Мистецтво України 

першої половини XX ст. 

- становлення національного 

стилю – позиція і творчість 

В. Кричевського, О. Сластіона, 

С. Васильківського; 

- формування авангардного 

мистецтва в Україні – графіка 

(В. Єрмілов, Г. Нарбут, М. Жук), 

творчість бойчукістів 

(М. Бойчук, В. Седляр, 

І. Налепинська-Бойчук, 

І. Падалка, О. Павленко), 

скульптура (О. Архипенко). 

2 

Тема 5.3.2. Мистецтво України 

другої половини XX ст. 

- «соцреалізм» (графіка, 

живопис, монументальна 

скульптура); 

- тема Великої вітчизняної війни 

в образотворчому мистецтві; 

1 



- «андерграунд» (майстерня 

К. Звіринського). 

Тема 5.3.3. Мистецтво України 

кінця XX ст. – початку XXI ст. 

- українське мистецтво 90-х 

(Б. Михайлов, А. Савадов, 

В. Цаголов, О. Ройтбурд); 

- незалежні галереї та виставкові 

центри сучасного мистецтва в 

Україні; 

- національний павільйон 

України в рамках Міжнародної 

виставки мистецтв у Венеції; 

- Українське бієнале цифрового 

та медіа мистецтва. 

2 

Модуль 6 

Змістовий модуль 6.1. 

Тема 6.1.1. Золотий перетин 

(Категорії «Прекрасне», «Міра», 

«Гармонія»). 

Зробити композиційний аналіз 

твору образотворчого мистецтва 

та архітектурної споруди за 

допомогою реалізації принципу 

золотого перетину з метою 

простежити, яким чином через   

витримку пропорцій 

реалізуються категорії 

«Прекрасне», «Міра», 

«Гармонія»). 

5 

Тема 6.1.2. Категорії естетики. До обраного класичного 

літературного твору зробити 

ілюстрацію, в якій художніми 

засобами образотворчого 

мистецтва буде відображено 

присутні в ньому категорії 

естетики: прекрасне та потворне, 

піднесене та низьке, трагічне та 

комічне. Наприклад, ілюстрація 

до «Ромео і Джульєтта» 

В. Шекспіра – категорії 

«Піднесене» і «Трагічне». 

Підготувати доповідь за 

відображеними категоріями. 

5 

Змістовий модуль 6.2. 

Тема 6.2.1. Синтез мистецтв. Створити комікс за заданою 

темою – придумати літературну 

історію (сюжет), відтворити її 

художніми засобами 

образотворчого мистецтва, з 

4 



метою прослідити як 

відбувається синтез мистецтв 

задля вирішення спільного 

художнього завдання. 

Тема 6.2.2. Практична вправа 

«Живопис і музика». 

Студенти ознайомлюються з 

музичним фрагментом і 

протягом наступних 20 хвилин 

засобами образотворчого 

мистецтва відображають свої 

миттєві асоціації щодо 

прослуханого твору. Завдання 

студентів – через візуалізацію 

відтворити характер та 

образність музики; написати есе 

про те, що відчув студент під час 

прослуховування і яким чином 

це виражено на папері в його 

інтерпретації. 

4 

Тема 6.2.3. Жанри 

образотворчого мистецтва. 

захист реферату по темі на вибір 

(жанри: портрет, натюрморт, 

пейзаж, батальний, побутовий, 

історичний, міфологічний, 

анімалістичний, мариністика, 

автопортрет, архітектурний, 

релігійний, карикатурний) з 

художньо-образним аналізом 

улюбленого в ньому твору.  

4 

Змістовий модуль 6.3. 

Тема 6.3.1. Художній проект 

«Життя в метро». 

 

Усвідомлення процесу 

художньої творчості через 

роботу над художнім проектом 

«Життя в метро», в ході якого 

студент реалізує принципи 

творчого процесу – 

спостереження, мімезису, 

відкриття характеру, настрою, 

атмосфери, творчого задуму, 

тощо й відтворює свою особисту 

художню концепцію життя в 

метро в серії плакатів. 

6 

Тема 6.3.2. Художній стиль. захист реферату по темі на вибір: 

докладна характеристика 

художнього стилю епохи, одного 

з національних стилів в рамах 

цієї епохи, індивідуального 

6 



стилю конкретного митця на 

прикладі художньо-образного 

аналізу його твору; зробити 

власну роботу в обраному 

художньому стилі епохи. 
 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 не передбачено 
 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 Опитування під час проведення усіх видів контрольних заходів. 

 Проведення контрольних робіт за результатами змістових модулів. 

 Оцінка виконання самостійної роботи студентів (реферати, аналіз твору 

образотворчого мистецтва, есе, презентації, візуалізації, проект). 

 Оцінка виконання практичних завдань (доповіді). 

 Підсумковий контроль у вигляді іспиту (письмово за екзаменаційними 

білетами). 
 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 100  -  

Змістовий модуль 1.1. 20 8 - 12 

Змістовий модуль 1.2.   20 8 - 12 

Змістовий модуль 1.3.   30 10 - 20 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

МОДУЛЬ 2 (2 семестр) 100  -  

Змістовий модуль 2.1. 15 7 - 8 

Змістовий модуль 2.2.   25 10 - 15 

Змістовий модуль 2.3.   30 10 - 20 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

МОДУЛЬ 3 (3 семестр) 100  -  

Змістовий модуль 3.1. 15 7 - 8 

Змістовий модуль 3.2. 25 10 - 15 

Змістовий модуль 3.3. 30 10 - 20 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

МОДУЛЬ 4 (4 семестр) 100  -  

Змістовий модуль 4.1. 15 7 - 8 

Змістовий модуль 4.2. 25 10 - 15 

Змістовий модуль 4.3. 30 10 - 20 

Індивідуальне завдання - - - - 



Підсумковий контроль 30 - - - 

МОДУЛЬ 5 (5 семестр) 100  -  

Змістовий модуль 5.1. 20 10 - 10 

Змістовий модуль 5.2. 20 10 - 10 

Змістовий модуль 5.3. 30 10 - 20 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

МОДУЛЬ 6 (6 семестр) 100  -  

Змістовий модуль 6.1. 20 10 - 10 

Змістовий модуль 6.2. 20 10 - 10 

Змістовий модуль 6.3. 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 (підготувати реферат та 

презентацію доповіді) 

12 

Практичне завдання №2 (захист реферату: доповідь і презентація) 6 

Змістовий модуль 1.2. 20 

Завдання до самостійної роботи №2 (підготувати доповідь з 

презентацією за темою практичного заняття) 

8 

Практичне завдання №3 (усна доповідь і презентація) 4 

Практичне завдання №4 (усна відповідь по темі практичного 

заняття) 

4 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ1.2. (письмовий 

контроль) 

4 

Змістовий модуль 1.3. 30 

Завдання до самостійної роботи №3 (написати есе на задану тему) 4 

Завдання до самостійної роботи №4 (підготувати реферат та 

презентацію доповіді) 

12 

Практичне завдання №5 (захист реферату: доповідь і презентація) 6 

Практичне завдання №6 (усна відповідь по темі практичного 

заняття) 

4 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ1.3. 4 

Підсумковий контроль – екзамен (письмово за 

екзаменаційними білетами) 

30 



Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Теоретичне питання 3 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 100 

Модуль 2  

Змістовий модуль 2.1. 15 

Завдання до самостійної роботи №1 (підготувати доповідь за темою 

практичного заняття) 

4 

Практичне завдання №1 (усна доповідь) 4 

Практичне завдання №2 (усна відповідь по темі практичного 

заняття) 

3 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ2.1. 4 

Змістовий модуль 2.2. 25 

Завдання до самостійної роботи №2 (підготувати реферат) 8 

Практичне завдання №3 (захист реферату) 6 

Завдання до самостійної роботи №3 (написати есе на задану тему) 3 

Практичне завдання №4 (усна відповідь по темі практичного 

заняття) 

4 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ2.2. 4 

Змістовий модуль 2.3. 30 

Завдання до самостійної роботи №3 (підготувати реферат та 

презентацію доповіді) 

12 

Практичне завдання №3 (захист реферату: доповідь і презентація) 6 

Завдання до самостійної роботи №4 (написати есе на задану тему) 8 

Усне опитування за теоретичним матеріалом ЗМ2.3. 4 

Підсумковий контроль – екзамен (письмово за 

екзаменаційними білетами) 

30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Теоретичне питання 3 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 100 

Модуль 3  

Змістовий модуль 3.1. 15 

Завдання до самостійної роботи №1 (підготувати доповідь з 

презентацією за темою практичного заняття) 

8 

Практичне завдання №1 (усна доповідь і презентація) 4 

Практичне завдання №2 (усна відповідь по темі практичного 

заняття) 

3 

Змістовий модуль 3.2. 25 

Завдання до самостійної роботи №2 (підготувати доповідь з 

презентацією за темою практичного заняття) 

8 

Практичне завдання №3 (усна доповідь і презентація) 6 

Завдання до самостійної роботи №3 (аналіз твору образотворчого 

мистецтва) 

3 



Практичне завдання №4 (усна доповідь) 4 

Усне опитування за теоретичним матеріалом ЗМ3.2. 4 

Змістовий модуль 3.3. 30 

Завдання до самостійної роботи №4 (підготувати реферат та 

презентацію доповіді) 

10 

Практичне завдання №5 (захист реферату: доповідь і презентація) 6 

Завдання до самостійної роботи №5 (аналіз твору образотворчого 

мистецтва) 

2 

Завдання до самостійної роботи №6 (підготувати доповідь з 

презентацією за темою практичного заняття) 

8 

Практичне завдання №6 (усна доповідь і презентація) 4 

Підсумковий контроль – екзамен (письмово за 

екзаменаційними білетами) 

30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Теоретичне питання 3 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 100 

Модуль 4  

Змістовий модуль 4.1. 15 

Завдання до самостійної роботи №1 (підготувати доповідь за темою 

практичного заняття) 

6 

Практичне завдання №1 (усна доповідь і презентація) 4 

Завдання до самостійної роботи №2 (написати есе на задану тему) 2 

Практичне завдання №2 (усна відповідь) 3 

Змістовий модуль 4.2. 25 

Завдання до самостійної роботи №3 (підготувати доповідь з 

презентацією за темою практичного заняття) 

10 

Практичне завдання №3 (усна доповідь і презентація) 6 

Завдання до самостійної роботи №4 (складний аналіз твору 

образотворчого мистецтва) 

5 

Усне опитування за теоретичним матеріалом ЗМ4.2. 4 

Змістовий модуль 4.3. 30 

Завдання до самостійної роботи №5 (підготувати реферат та 

презентацію доповіді) 

12 

Практичне завдання №4 (захист реферату: доповідь і презентація) 6 

Завдання до самостійної роботи №6 (написати есе на задану тему) 4 

Практичне завдання №5 (усна відповідь) 4 

Контрольна робота за теоретичним матеріалом ЗМ4.3. 4 

Підсумковий контроль – екзамен (письмово за 

екзаменаційними білетами) 

30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Теоретичне питання 3 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 100 



Модуль 5  

Змістовий модуль 5.1. 20 

Завдання до самостійної роботи №1 (написати есе на задану тему) 8 

Завдання до самостійної роботи №2 (аналіз твору образотворчого 

мистецтва) 

2 

Практичне завдання №1 (доповідь і презентація) 6 

Практичне завдання №2 (усна відповідь) 4 

Змістовий модуль 5.2. 20 

Завдання до самостійної роботи №3 (підготувати реферат та 

презентацію доповіді) 

10 

Практичне завдання №3 (захист реферату: доповідь і презентація) 6 

Усне опитування за теоретичним матеріалом ЗМ5.2. 4 

Змістовий модуль 5.3. 30 

Завдання до самостійної роботи №4 (підготувати реферат та 

презентацію доповіді) 

12 

Практичне завдання №4 (захист реферату: доповідь і презентація) 6 

Завдання до самостійної роботи №5 (підготувати доповідь з 

презентацією за темою практичного заняття) 

8 

Практичне завдання №5 (усна доповідь і презентація) 4 

Підсумковий контроль – екзамен (письмово за 

екзаменаційними білетами) 

30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Теоретичне питання 3 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 100 

Модуль 6  

Змістовий модуль 6.1. 20 

Завдання до самостійної роботи №1 (складний аналіз твору 

образотворчого мистецтва) 

4 

Практичне завдання №1 (усна доповідь і презентація) 5 

Завдання до самостійної роботи №2 (зробити візуалізацію) 6 

Практичне завдання №2 (усна доповідь і презентація) 5 

Змістовий модуль 6.2. 20 

Завдання до самостійної роботи №3 (зробити візуалізацію) 5 

Практичне завдання №3 (усна доповідь і презентація) 5 

Завдання до самостійної роботи №4 (підготувати реферат) 5 

Практичне завдання №4 (захист реферату: доповідь) 5 

Змістовий модуль 6.3. 30 

Завдання до самостійної роботи №5 (зробити візуалізацію) 10 

Практичне завдання №5 (усна доповідь і презентація) 4 

Завдання до самостійної роботи №6 (підготувати реферат) 10 

Практичне завдання №6 (захист реферату: доповідь і презентація) 6 

Підсумковий контроль – екзамен (письмово за 

екзаменаційними білетами) 

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. Дистанційний курс дисципліни «Історія та теорія мистецтва» у 

віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. — Режим доступу:  

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2379  

2. 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/  

 

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://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2379
https://eprints.kname.edu.ua/56337/
https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/ISTORIA_Svit_kul_2006.pdf
https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/ISTORIA_Svit_kul_2006.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/48563/


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. Кара-Васильєва Т. Історія мистецтва XX століття: концепція, нові підходи й 

оцінки / Т. Кара-Васильєва // Українське мистецтвознавство: матеріали, 

дослідження, рецензії : зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 7. – С. 53–64. URL: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16837/12-Kara-

Vasilyeva.pdf?sequence=1  

8. Оленіна О.Ю. Венеціанська бієнале як соціокультурний та художній проект 

/ О.Ю. Оленіна // Вісник ХДАДМ. – 2014. – № 8. – С. 70–76. URL: 

https://visnik.org/pdf/v2014-08-13-olenina.pdf  

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

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

10. 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  

11. 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/ 

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

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

освітній компонент не потребує спеціального матеріально-технічного 

забезпечення 
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