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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія мистецтв» є: 

ознайомлення студентів з основними досягненням світового зображувального 

мистецтва,  формування уявлення про загальні закономірності та історичну 

послідовність розвитку різноманітних форм світової культури, набуття навичок 

самостійного розуміння та дослідження творів мистецтв. 

Завдання:  

- вивчення основних етапів загальної історії мистецтва;  

- розуміння специфіки візуально-просторових мистецтв у системі художньої 

діяльності людства;  

- підвищення загальноосвітнього і культурного рівня студентів;  

- формування широкого гуманістичного світогляду студентів.  

У результаті вивчення дисципліни у студентів мають бути сформовані такі 

компетентності:  

Загальні:  

- здатність до аналізувати і синтезувати інформацію з різних джерел; 

- спроможність до демонстрації уміння розбиратися в основних проблемах 

навчальної дисципліни, пов’язаних із безпосередньою практичною діяльністю; 

- засвоєння основ базових знань з професії;  

- спроможність самостійно проводити пізнавальну діяльність 

Фахові:  

- усвідомлення соціальної значущості професії, вмотивоване здійснення 

професійної діяльності;  

- володіння предметною базою знань;  

- здатність реалізовувати навчальні програми базових курсів у різних освітніх 

установах; 

- володіння методами, прийомами і практичними навичками роботи в області 

мистецтва;  

- спроможність проводити різноманітні культурно-мистецькі, просвітницькі 

заходи  



- здатність до творчості.  

Предметні:  

- здатність застосовувати в професійній діяльності базові знання з історії 

світового мистецтва;  

- здатність опрацьовувати навчально-методичну, мистецтвознавчу, довідкову 

літературу; 

- здійснення художньо-естетичної оцінки творів мистецтва; 

- усвідомлення місця творів світової класики у музичній та художній культурі 

сьогодення. 

- спроможність висловлювати особистісно-ціннісне ставлення до творів 

мистецтва. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Вивчення дисципліни «Історія мистецтв» спрямоване на досягнення 

студентом наступних результатів:  

- володіння основними теоретичними поняттями мистецтвознавства та 

естетики, що стосуються специфіки візуально-просторових мистецтв;  

- знання основних історичних етапів розвитку образотворчого, декоративно-

ужиткового мистецтва та архітектури;  

- орієнтація в основних стилях, напрямах та течіях образотворчого мистецтва;  

- знання основних пам’яток образотворчого, декоративно-ужиткового 

мистецтва і архітектури та імен їхніх авторів.  

- розуміння специфіки художнього образу;  

- знання закономірностей розвитку та трансформацій образотворчого, 

декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури;  

- аналіз конкретних творів та тенденцій розвитку мистецтва минулого і 

сучасності.   



4. Структура навчальної дисципліни 
 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього                              у тому числі 
лекції сем ПК Інд. с.р. 

1 2 3 5 6  8 
 Змістовий модуль 1. Мистецтво Давнього світу та Середньовіччя 

 

Тема 1. Вступ до курсу 4 2     

Тема 2. Мистецтво Давнього світу. 
Мистецтво Давньої Греції. 

6 2 2  2 2 

Тема 3. Мистецтво Давнього Риму 4 2    2 

Тема 4. Мистецтво Візантії 4 2    2 

Тема 5. Мистецтво Давньої Русі. 4  2   2 

Тема 6. Західноєвропейське мистецтво 
Середньовіччя. 

10 2 2 2 2 2 

Усього за змістовим модулем 32 10 6 2 4 10 

 Змістовий модуль 2. Західноєвропейське мистецтво ХVI – XIX ст. 

Тема 1. Мистецтво Відродження в 
Італії, Нідерландах та Німеччині. 

6 2 2  
 

2 

Тема 2. Західноєвропейське мистецтво 
ХVІІ ст. 

6 2   1 2 

Тема 3. Західноєвропейське мистецтво 
ХVІІІ ст. 

4 2   1 2 

Тема 4. Західноєвропейське мистецтво 
ХІХ ст. Романтизм і реалізм в 
мистецтві. 

4  2   2 

Тема 5. Імпресіонізм та 
постімпресіонізм 

4  2  1 1 

Тема 6. Мистецтво стилю модерн 6  2 2 1 1 

Усього за змістовим модулем 30 6 8 2 4 10 

 Змістовий модуль 3. Мистецтво ХХ ст. 

Тема 1. Авангард початку ХХ ст. 
Експресіонізм, кубізм. 

6 2   2 4 

Тема 2. Абстракціонізм, футуризм, 
фовізм 

4 2    2 

Тема 3. Дадаїзм і сюрреалізм 4 2    2 

Тема 4. Неоавангардизм 2 половини ХХ 
ст. 

4  2  2 1 

Тема 5. Реалістичне мистецтво після ІІ 
світової війни 

4  2   1 

Тема 6. Постмодернізм. 6  2 2  2 

Усього за змістовим модулем 28 6 6 2 4 10 

Разом годин за навчальним планом 90 22 20 6 12 30 



5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Мистецтво Давнього світу та Середньовіччя 
 
Тема 1. Вступ до курсу. Завдання та проблеми вивчення історії мистецтва. 

Головні концепції історичного розвитку мистецтва. Еволюція поняття - 
«витончене мистецтво» - «зображувальне» - «візуальне мистецтво» Художній 
образ як головна категорія мистецтва. Види та жанри мистецтва. Критерїї 
класифікації мистецтва: просторові та часові, дінамічні та статичні. Матеріал та 
засобі створення мистецького твору: традиційні (фарби, полотнина, глина, дерево, 
метал, гранит, мармур, гіпс, хімічні матеріали продукти серійної індустрії хімічні, 
тощо) і сучасні (електротехніка, цифровий живопис , медіа мистецтво, тощо ). 
Поняття «стиль» у історії мистецтва, різноманітність його визначення. 
Походження мистецтва. Теорїї походження мистецтва.  

Основні поняття: історія мистецтв; витончене мистецтво; зображувальне 
мистецтво; візуальне мистецтво; класифікація мистецтва. 

Рекомендована література [2,4]. 
 
Тема 2. Мистецтво Давнього світу. Мистецтво Давньої Греції. 
Мистецтво Давнього світу. Первісне мистецтво, історія відкриттів, 

періодизація. Мистецтво епохи палеоліту. Епоха Ориньяк - Солютре. Епоха 
Мадлен. Скульптура палеоліту. Наскальні розписи в печерах розписи в Ласко, 
Фон-де-Гом (Франція), Альтамирській печері (Іспанія). Мистецтво епохи неоліту і 
бронзи. Поява мегалітичний архітектури. Її зв'язок з релігійно-культовими ідеями. 
Стоунхендж (Англія). Найдавніші державні об'єднання Близького і Середнього 
Сходу: Ассирія, Вавилон, Фінікія, їх соціально-економічний лад і культура. 
Перська держава. Архітектура і пластика держав Стародавнього Сходу. Основні 
етапи історії Стародавнього Єгипту. Еволюція давньоєгипетського мистецтва. 
Особливості релігійних поглядів. Положення художника у структурі 
староєгипетської держави. Скульптори і живописці як посередники між 
божественним і людським. Мистецтво додинастичного періоду і Раннього 
царства. Древнє царство. Правління III-V династій. Архітектура, як основний 
стилестворюючий вид давньоєгипетського мистецтва. Культова архітектура. 
Ступінчаста піраміда Джосера. Золотий перетин як основний принцип композиції 
комплексу в Гізі. Піраміда Хуфу - репрезентант культури Стародавнього Єгипту. 
Сонячні храми в Абусирі. Давньоєгипетський канон. Середнє царство. Правління 
XI-XII династій. Основні пам'ятники мистецтва. Скульптура. Типи 
староєгипетських статуй: заупокійна скульптура, храмові статуї. Скульптурний 
портрет. Процес виготовлення і обряд посвячення статуї. Обряд «отверзання вуст 
і очей». Загальна характеристика рельєфу і живопису Стародавнього Єгипту. 
Нове царство. Правління XVIII-XX династій. Розквіт храмового будівництва. 
Храмові комплекси Іпет-Сут і Іпет-Рес. Скельні гробниці. Правління фараона 
Ехнатона. Храм Атона в Карнаці. Нова столиця Ахетатон. Храми і палаци 
Ахетатона. Давньоєгипетський ордер. Новий канон в образотворчому мистецтві 
єгиптян. Архітектура Стародавнього Єгипту останньої третини Нового царства 



(XIXXX династії). Храмовий комплекс в Карнаці. Фараони-будівельники: 
Хоремхеб, Сети I, Рамзес II, Рамзес III. Будівництво храму в Луксорі. 

Місце образотворчого мистецтва у художньої культури Давньої Грецїї. 
Свідчення про літературу про мистецтва («Канон» Поліклета, «Картини» 
Філострата). Давньогрецьке мистецтво як унікальний зразок естетичного ідеалу. 
Періодизація давньогрецького мистецтва: гомерівській період, архаїка, класика, 
еллінізм. 

Основні поняття: первісне мистецтво; історія Стародавнього Єгипту;  
Древнє царство; Середнє царство; Нове царство; Давньогрецьке мистецтво; 
еллінізм. 

Рекомендована література [1, 2,4]. 
 
Тема 3. Мистецтво Давнього Риму. Мистецтво етрусків як джерело 

римської художньої культури. Провідні форми римського мистецтва. Римський 
стиль в архітектурі. Римський скульптурний портрет і римський натуралізм. 
Естетичне середовище та декоративне мистецтво римлян. Давньоримська 
архітектура. Громадські споруди: форуми, тріумфальні арки, терми, базиліки, 
вілли, амфітеатрі. Колізей. Сакральна архітектура. Храм Юпітера 
Капітолійського, Храм Фортуни Веріліс. Храм Сибілли в Тібуре. Пантеон. 
Особливість архітектурного вигляду.  

Основні поняття: мистецтво етрусків; римський стиль;  Давньоримська 
архітектура; сакральна архітектура. 

Рекомендована література [2, 3,5]. 
 
Тема 4. Мистецтво Візантії. Естетичний ідеал Середньовіччя та його 

основні риси. Доля античних традицій у середньовіччя. Особливості 
середньовічніх уявлення про мистецтво. Періодизація візантійського мистецтва. 
Ранньовізантійська архітектура IV-VIII ст. Базилікальний і центричний тип 
храмів. Поняття «соборність», «божественний покрив» як візуальні символи 
архітектури Візантії. Дидактично-інформативна функція мистецтва. Архітектура 
собору Софії Константинопольської. Характеристика мозаїки як провідного виду 
образотворчого мистецтва. Мозаічні комплекси Равенни. Мавзолей Галли 
Плацидії (V ст.), Сан Аполлінер (VI ст.), Церква Сан Вітале. Період іконоборства, 
його наслідки та ідея «первообразу». Актуалізація символічних знаків у 
мистецтві. Ідеї патріарха Фотія , папи Григорія Великого щодо програми 
декорації візантійського храму. Македонське відродження. Характеристика 
хрестовокупольної архітектурної системи IX-XII ст. Основні пам'ятники. 
Значення мистецтва Візантії для становлення та розвитку давньоруського 
мистецтва  

Основні поняття: Середньовіччя; Базилікальний і центричний тип храмів;  
соборність; божественний покрив. 

Рекомендована література [2, 4,7]. 
 
Тема 5. Мистецтво Давньої Русі. Мистецтво Стародавньої Русі в 

контексті розвитку середньовічного мистецтва, його історичне коріння. Основні 



види давньоруського мистецтва (архітектура, монументальний живопис, 
іконопис). Етапи розвитку та найбільш значні центри мистецтва Київської Русі. 
Характер розвитку давньоруського мистецтва. 

Основні поняття: давньоруське мистецтво; монументальний живопис;  
іконопис. 

Рекомендована література [2,3]. 
 
Тема 6. Західноєвропейське мистецтво Середньовіччя. 
Образотворче мистецтво Західної Європи IV-VII ст. Синтез язичницької 

античної, язичницької варварської і християнської культури як основи розвитку 
мистецтва Західної Європи в IV-VII ст. Мистецтво часу Меровінгів і Каролінгів. 
Орнаментально-прикладне мистецтво як провідний вид художньо творчості. 
Св.Августин «Сповідь», «Трактат про державу Божу». Романський стиль X-XII ст. 
архітектури, її головні риси. Взірці романського стилю: собори в Вормсі, Шпейері 
і Майнці. Домінанта рельєфу і фрески в романському мистецтві. Теми боротьби 
душевних і плотських сил, гріха, людської недосконалості, Страшного Суду як 
сюжетна основа романського мистецтва. Драматизм скульптури Німеччини. 
Співчуття як принципова установка діалогу мистецтва з глядачем. Готичний 
стиль XII-XV ст. Готичний храм як модель світобачення. Національні школи 
готичної архітектури: Франція. Собори в Реймсі, Ам'єні, Шартрський собор і 
собор Паризької богоматері. Англія: собор в Лінкольні, Солсбері, Уєллсі. 
Німеччина. Екзальтація готичного пориву пірамідальних веж готичних німецьких 
соборів. Собор в Кельні. Готичне образотворче мистецтво. Характеристика 
мистецтва рельєфу, круглої скульптури і вітражув XII-XV ст. Статуї порталів як 
організуючі модель вічної процесії. Мистецтво вітража. Церква Сан-Шапель. 
Фома Аквінський та його тлумачення естетичних питань.  

Основні поняття: орнаментально-прикладне мистецтво; романський 
стиль; готичний стиль. 

Рекомендована література [2,4,6]. 
 

Модуль 2. Західноєвропейське мистецтво ХVI – XIX ст. 
 
Тема 1. Мистецтво Відродження в Італії, Нідерландах та Німеччині. 

Розвиток ідей гуманізму, прагнення до розширення ідей, тем, і сюжетів 
мистецтва, орієнтація на ідеалі античності, антопоцентрізм. Відродження в Італії. 
Його періодизація. Проторенесанс. (Дученто). Джотто як головна постать часу. 
Раннє Відродження (Кватроченто). Його засновниками: Мазаччо (розпис капели 
Бранкачі), скульптор Донателло (Кінна статуя кондотьєра Гаталамелаті в Падуї), 
архітектор Брунелескі (капела Пацці ). Значення Флоренції як мистецького центру 
ХV ст. Головні художні проблеми та іх рішення (простір, перспектива, 
пластичний об’єм). Майстри кватроченто: П'єтро делла Франческо, Мантенья, 
Паллайола. Кристалізація архітектурних принципів Ренесансу в творчості Леона 
Батисти Альберті. «Райські двері флорентийського баптистерія Лоренцо Гиберті. 
Сандро Боттичеллі як виразник духовного змисту епохі. Високе Відродження 
(чинквеченто). Леонардо да Вінчі (фреска «Таємна вечеря») Рафаель 



(«Сикстинська мадонна»), Мікеланджело («Давид» ), Тиціан ( « Св. Себастьян»), 
Веронезе ( «Шлюб в Канні» ). Головні риси творчості майстрів. Пізнє 
Відродження. Захід гуманізму. Джакомо да Виньола. Церковь Иль Джезу як 
модель сакральної архітектури наступного часу. Творчість Андреа Палладіо. 
Тиціан (« Св. Себастьян»), Тинторетто («Викрадення тіла Св. Марка з 
Олександрїї» 

Відродження у Нідерландах. Загальна характеристика живопису 
Північного Відродження. Демократизм нідерландського живопису. Риси 
фольклору, фантастики, гротеску. Увага до зображення природи, перевага  
характрного над типовим. Поява масляного живопису. Ян ван Ейк. Гентський 
вівтар Хуго ван дер Гуса. Нідерландській живопис рубежу XV-XVI ст: творчість 
Ієроніма Босха та Пітера Брейгеля Старшого (Мужицького). 

Відродження у Німеччині. Соціально-політичні обставини розвитку 
художньої культури у Німеччині. Мистецтво доби реформації. Гутенберг та 
розвиток мистецтва книги. Маттіас Грюневальд «Ізенхеймський вівтар». 
Експресія драматичних релігійних образів, традиції готики і почала Ренесансного 
світовідчуття. Лукас Кранах. Альбрехт Дюреряк виразник ідеалів ренесансу. Нове 
розуміння особистості. Втілення настроїв часів реформації у серії гравюр на 
дереві "Апокаліпсис" (1498. Філософська підоснова змісту гравюр на міді: 
"Вершник, смерть і диявол" (1513), «Меланхолія», «Св. Ієронім». Мальовничий 
диптих «Чотири апостоли». 

Основні поняття: гуманізм; монументальний живопис;  іконопис. 
Рекомендована література [2,3,7]. 
 
Тема 2. Західноєвропейське мистецтво ХVІІ ст. Загальна характеристика 

умов розвитку. Поняття стиль «бароко» і стиль «класицизм» у XVII столітті. 
Основні стильові ознаки бароко. Жанрове і тематичне різноманіття бароко як 
відображення нескінченного різноманіття і динамічності змін у світі. Антиномія 
світосприйняття і драматизм його втілення в мистецтві. Реалістична тенденція 
бароко та її значення для подальшого розвитку мистецтва. Бароко в Італії. М. да 
Караваджо як реформатор живопису. Дегероїзація релігійних образів. 
Архітектура. Л. Берніні Собор Св. Петра у Римі. Барроміні. Церква Св. Карла у 4-
х фонтанів, церква Сан Іво. Болонська Академія та її доктрина. Скульптура 
Берніні і народження концепції портрета людина на «п'єдесталі». Скульптура 
«Давид». Фламандська і голландська живопис XVII ст. Творчість Рубенса як 
лідера живопису бароко. Формування реалістичної школи мистецтва у Голландії. 
Рембранд і Вермеер Дельфтський. Втілення світу душевного життята поезії 
повсякденності. Класицизм і філософській раціоналізм. Теорія та художня 
практика класицизму у Франції. Архітектура. Головні будови та майстри: 
Франсуа Мансар, Луї Лєво, Жюль Ардуєн Мансар, А. Ленотр. Східний фасад 
Лувра, палац і парк Версаля як твори що презентують французький класицизм. 
Творчість Н. Пуссена та Клода Лоррена. 

Основні поняття: бароко; класицизм;  дегероїзація; реалістична школа. 
Рекомендована література [1, 2,4]. 
 



Тема 3. Західноєвропейське мистецтво ХVІІІ ст. Основні напрямки 
розвитку мистецтва: рококо, реалізм, класицизм. Рококо як породження світської 
культури його риси (камерність, інтимність, ліричність, витонченість і 
театральність). А. Ватто і Ф. Буше як представники живопису та графіки стилю 
рококо. Розквіт декоративно ужиткового мистецтва в період рококо. Ідеї 
Просвітництва і мистецтво. Відображення смаків буржуа в живопису Ж.Б. С. 
Шардена. Скульптра Ж.А. Гудона. Втілення духовної атмосфери часу в портретах 
Д. Дідро, Ж.Ж. Руссо, Ж.Л. Даламбера, Ж.Л.Бюфона, Статуя Вольтера. 
Скульптура Е. Фальконе. Творча еволюція майстра від роботи «Мілон 
Кротонський» до Пам'ятника Петру I в Петербурзі. Луї Давідк просвітник і 
прихильник французької революції. Героїчний класицизм Давіда. «Клятва 
Гораціїв», «Смерть Марата». Портрет людини доби революції у творчості Давіда. 
Англійське мистецтво XVIII ст. Просвітництво Вільяма Хогарта. Серії картин 
«Кар'єра повії», «Кар'єра Мота». Англійській портрет і його значення у розвитку 
портретного мистецтва Європи. Томас Гейнсборо і Джошуа Рейнольдс. 
Поєднання рис світської парадності з влучністю психологічної характеристики. 
Заснування в Лондоні Королівської Академії мистецтв (1768). Мистецтво Італії в 
18 столітті. Мистецтво у Венеції. Дж. Б. Тьєполо, президент Венеціанської 
академії мистецтв, продовжувач традицій барокової монументального живопису. 
Розписи Великого залу палаццо Лабіа у Венеції. Міський пейзаж Венеції (ведута): 
творчість Белотто, Каналетто, Гварді. 

Основні поняття: рококо; реалізм; класицизм; Просвітництво.  
Рекомендована література [2,3,7]. 
 
Тема 4. Західноєвропейське мистецтво ХІХ ст. Романтизм і реалізм в 

мистецтві. Вплив німецької класичної філософії на формування світобачення 
романтиків. Ідея «двох світів», тема «космічного песимізму». Концепція 
особистості романтизму, характер її втілення. Нові критерії мистецтва: свобода 
самовиразу, емоційність, сучасність. Потяг до таємного і загадкового. Схід у 
творчості романтиків. Національні особливості романтизму. Німеччина. 
Меланхолійно-споглядальна тональність образно-емоційного ладу, містико-
пантеїстичні настрої (портрети та алегоричні композиції Ф. О. Рунге, пейзажі К. 
Д. Фрідріха). Франція. Історичні композиції у дусі драматичного бароко ( 
живопис Е. Делакруа, скульптура А. Бари). Англія. Космогонічні пейзажі У. 
Блейка і У.Тернера. Іспанія. Ф. Гойя. Від просвітництва серії «Капричос» до 
втілення тотального зла у розписах «Будинку глухих». Романтизм у російському 
мистецтві. К. Брюлов і його картина « Загибель Помпеї». 

Розкриття у мистецтві ХІХ ст. можливостей прямого поза міфу 
художнього мислення. Провідна роль жанрової та історичної картини. 
«Монументальний» реалізм жанрових картин Г. Курбе, цикл полотен з темі 
селянського життя Ф. Милле. Критика соціуму. Творчість О.Домьє. 
Віддзеркалення в мистецтві нових культурних типів: революціонера, буржуа, 
пролетарія. Формування реалістичного пейзажу (барбізонська школа, російський 
та український реалістичний пейзаж). Національні особливості розвитку реалізму 
у європейських художніх школах. Я. Матейко, Мункачі. Критичній реалізм у 



творчості російських художників – передвижників ( І.Рєпін, В.Суриков). «Новий 
реалізм» Е. Мане та Є. Дега, та його особливості. 

Основні поняття: романтизм; реалізм; космічний песимізм; барбізонська 
школа. 

Рекомендована література [2,4,7]. 
 
Тема 5. Імпресіонізм та постімпресіонізм. Імпресіонізм та 

постімпресіонізм як художня революція. Нове бачення простору і часу, 
формотворення засобами кольору, етюдизм зображувального мистецтва. Значення 
імпресіонізму у розвитку пейзажного бачення в мистецтві рубіжного часу. Місто 
й городяни у творчості імпресіоністів. Творчість  
К. Моне та його провідна роль у створенні імпресіонізму як системи. Творчість К. 
Писарро О. Ренура А. Сислея. Неоімпресіонізм Ж. Сера та П.Синьяка, 
особливості художніх шукань .Французька скульптура від  
О. Родена до Ш. Деспио. Постімпресіонізм. Пошуки синтезу форми і кольору в 
живописі П. Сезанна. Матеріальноконструктивна основа сприйняття світу як 
головна риса його творчості. Значення живопису Сезанна у перспективи 
історичного розвитку мистецтва. В.Ван Гог Створення особистої мови кольору, 
його символічне навантаження, поява спрощеної форми, динамічної фактурі. 
Значення творчих новацій Ван Гога для мистецтва ХХ ст. П. Гоген (1848-1903). 
Риси символізму у його творчості. Втілення ідеального життя поза часом. 
Алегорії на теми історичних етапів життя людства. Творчість Гогена та 
захоплення мистецтвом Сходу як фактор оновлення європейської художньої 
культури. 

А. Тулуз Лотрек (1864-1901) Тулуз-Лотрек як малювальник та майстер 
психологічного портрету. Сатиричній погляд митця на світ нічних кафе, 
артистичної богеми, ґротесковість і одночасно правдивість його образів. Вклад А. 
Тулуз-Лотрека у створенні жанру афіші. Живопис постімпресіоністів з точки зору 
нових засобів формоутворення.  

Основні поняття: імпресіонізм; постімпресіонізм;  етюдизм; 
неоімпресіонізм. 

Рекомендована література [2,3,5]. 
 
Тема 6. Мистецтво стилю модерн. Модерн як стиль та епоха. Часові межі 

(1880-1914). Зміна принципів формотворення. Потяг до синтезу методів, засобів, 
стилю та форм. Ідейно - естетичні засади стиля модерн. Ідея життєтворчості 
засобами мистецтва. Розширення кругу традицій, до яких звертається мистецтво. 
Потяг до цілісності зовнішніх і внутрішніх, декоративних і конструктивних 
елементів композиції. Синтез мистецтва в епоху модерна. Стилізація та 
декоративність як загальні принципи мистецтва модерну. Національні варіанти 
модерну та інтернаціональні мотиви стилю. Значення нових прийомів 
формобудування для розвитку мистецтва плаката і промислової реклами. Теорія 
книжкового оформлення У. Морріса та її вплив на книжкове мистецтво доби 
модерну. Відання друкарні Морріса Кельмскотт Пресс. Художні новації Обрі 
Бердслея та Вальтера Крена у галузі малюнку та книжковій ілюстрації. Символізм 



як духовний нерв епохи. Пюви де Шаванн (1824-1898) і становлення символізму. 
Гюстав Моро (1826-1898). Складення асоціативного засобу втілення думки та 
почуття. Оділон Редон (1840-1916). Сприйняття природи як джерела формальних 
правил щодо творчості. Угруповання «Набі».  

Основні поняття: модерн; книжкова ілюстрація; символізм. 
Рекомендована література [2,4,7]. 

 
Модуль 3. Мистецтво ХХ ст. 

 
Тема 1. Авангард початку ХХ ст. Експресіонізм, кубізм. 
Естетична та художня полеміка з традиціоналізмом, її творчі наслідки. 

Значення кубізму в оновленні засобів формотворення у мистецтві. Портрет 
сучасної людини у творчості Пікассо. Скульптура кубізму. Експресіоністі 
угруповання «Міст». Графіка експресіоністів. Е. Мунк та розвиток гравюри у 
першої чверті ХХ ст. 

Основні поняття: авангард; кубізм;  експресіонізм; графіка. 
Рекомендована література [2,3,6]. 
 
Тема 2. Абстракціонізм, футуризм, фонізм. Фовізм, основні майстри, 

характер спільноти, значення живопису фовістів у подальшому розвитку 
зображувального мистецтва. А. Матис та традиції мистецтва ХІХ ст. Ідеї та творчі 
засоби футуризму. Скульптура футуризму від Кольдера до Тангли. 
Неопримітивізм в мистецтві початку ХХ ст. Історія розвитку від Пита Мондріана 
до Дж.Полллока и Де Кунинга. Пит Мондріан і утопічні ідеї «неопластицизму». 
Друга хвиля абстракціонізму у 1950–х рр. Живопис психічного автоматизму 
(ташизм) Поллока. Абстрактній експресіонізм (М.Ротко, А. Горки, Г. Хартунг, Де 
Кунинг, П. Сулаж) і екзистенціоналізм як його філософсько-естетичній ґрунт. 
Геометричній абстрактивізм. ( Н. де Сталь, Й. Альберс). Вираження духовного 
засобами тільки кольору та абстрактних форм. Застосування живописних знахідок 
абстрактивістів у дизайні, рекламі, кіно, телебаченні , тощо.  

Основні поняття: абстракціонізм; футуризм; фонізм; неопластицизм. 
Рекомендована література [1,5,]. 

 

Тема 3. Дадаїзм і сюрреалізм. Розвиток ірраціонального в художньому 
бачені. Алогізм як творчий метод. Дадаїзм та його «наслідки » у мистецтві ХХ ст. 
Історія розвитку сюрреалізму, його ціль, основні течії. М. Ернст, Г. Арп, Ф. 
Пикабія, Ів Танги, Г. Магритт та інші. С. Дали і його місце у сюрреалістичному 
руху. 

Основні поняття: дадаїзм; сюрреалізм; ірраціональність. 
Рекомендована література [1,3,4]. 
 



Тема 4. Неоавангардизм 2 половини ХХ ст. Поп-арт, хеппенінг, 
інвайронмент, концептуалізм, перфоманс. Метод гри у мистецтві та вихід за його 
межі. Психоделічне мистецтво, гіперреалізм. «Фотосприйняття» у мистецтві, його 
здобутки та втрати. 

Основні поняття: поп-арт; хеппенінг; неоавангардизм; гіперреалізм. 
Рекомендована література [3,5,7]. 
 
Тема 5. Реалістичне мистецтво після ІІ світової війни. Місце 

реалістичного мистецтва після Другої Світової війни. Мистецтво італійського 
неореалізму. Творчість Р. Гуттузо. Дж. Манцу і класичні традиції у мистецтві. 
Поліфорум Д.Сикейроса. Американський реалістичній живопис Е. Хоппер, Е. 
Уйес. Творчість Ф. Леже. 

Основні поняття: реалізм; неореалізм. 
Рекомендована література [3,5,7]. 
 
Тема 6. Постмодернізм. Витоки постмодернізму та його художня 

філософія. «Тілесність» як принцип сучасного мистецтва. «Деканонізація» та 
боротьба з традиційними цінностями у мистецтві постмодерна. Текст и 
зображувальне мистецтво. Іронія постмодерна як затвердження плюралізму у 
художньої діяльності. Театральність сучасної культури Специфіка сучасної 
візуальної культури. Нові форми бачення.  

Основні поняття: постмодернізм; деканонізація; плюралізм. 
Рекомендована література [2,4,5]. 
 

  



6. Контроль навчальних досягнень 
 

Контроль навчальних досягнень студента відбувається у формі поточного та 

підсумкового контролю.  

Поточний контроль здійснює оцінювання роботи студента на  

семінарському занятті та його самостійну роботу. Оцінювання відображає  

наступні характеристики:  

- попереднє оцінювання (діагностика рівнів музично-естетичного та фахового 

розвитку, з'ясування індивідуальних особливостей та здібностей студента);  

- оцінювання систематичності в підготовці до занять;  

- оцінювання активності й результативності роботи студента протягом  

- аудиторного заняття;  

- оцінювання процесу та результату опанування студентом проблемних  

- завдань;  

- оцінка самостійної підготовки студента до заняття;  

- ініціативність у навчальній діяльності;  

- поточне оцінювання готовності студента до контрольних заходів з  

- урахуванням здатності до самоаналізу, самооцінки та самоконтролю.  

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді написання контрольної 

роботи яка складається з теоретичної і практичної роботи.  

          Основним критерієм оцінювання студента є: 

- ступінь розкриття теоретичних питань; 

- повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання; 

- рівень виконання практичного завдання. 

 

  



  
7. Теми семінарських занять 

 
Змістовий модуль 1. Мистецтво Давнього світу та Середньовіччя 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. І. Мистецтво Давнього світу. Мистецтво Давньої Греції: 
1. Культурологічні теорії походження мистецтва.  
2.Погляди на мистецтво в філософії давньої Грецїї. 
3. Міфологія Давнього Єгипту, втілення її образів у 
давньоєгипетському мистецтві. 
4. Мистецтво епохи еллінізму. Скульптура. 
5. Особливості мистецтва Давнього Риму, його головні риси. 

2 

2 ІІ. Мистецтво Давньої Русі: 
1. Смисл понять   «літопис»,    «агіографія», «апокрифи», 
«хронографи», «апсида», «закомара», «скань», «хори», 
«пілястра», «плінфа», «смальта». 
2. Поява іконостасу , його структура. 
3. Творчість Феофана Грека. 
4.Архітектура Володимиро-Суздальської Русі до 
монгольського періоду.   

2 

3 ІІІ. Західноєвропейське мистецтво Середньовіччя: 
1. Образотворче мистецтво Західної Європи IV-VII ст. 
2.  Орнаментально-прикладне мистецтво як провідний вид 
художньо творчості.  
3. Романський стиль X-XII ст. архітектури, її головні риси. 
4. Готичний стиль XII-XV ст. Готичний храм як модель 
світобачення.  
4. Мистецтво вітража.  

2 

 
Рекомендована література [1, 2, 3, 4, 7]. 

 
Змістовий модуль 2. Західноєвропейське мистецтво ХVI – XIX ст. 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. І. Мистецтво Відродження в Італії, Нідерландах та Німеччині: 
1. Ідеї  італійського  гуманізму,    їх  значення  для  
формування  основних  принципів мистецтва Відродження. 
2. Образ людини в живописі і скульптурі італійського 
Відродження. 
3. Характеристика мистецтва  кватроченто 
(монументальній  живопис). 

2 



4. Загальна характеристика  мистецтва Пізнього 
Відродження. 
5. Особливості мистецтва Східного Відродження. 
6. Золоте століття  нідерландського  живопису. Загальна 
характеристика.   
7. Відродження у Німеччині, видатні майстри.   
8. Культурне значення образотворчого мистецтва  періоду 
Відродження. 

2. ІІ. Західноєвропейське мистецтво ХІХ ст. Романтизм і реалізм 
в мистецтві: 

1. Загальна характеристика романтизму. 
2. Особливості німецької школи романтизму. 
3. Концепція особистості романтизму, характер її втілення. 
4. Місце Є. Делакруа в художньому житті Франції. 
5. Особливості реалізму ХІХ ст. 
6. Формування реалістичного пейзажу (барбізонська 
школа, російський та український реалістичний пейзаж).  
7. Національні особливості розвитку реалізму у 
європейських художніх школах. 

2 

3. ІІІ. Імпресіонізм та постімпресіонізм: 
1. Імпресіонізм та постімпресіонізм як художня революція. 
2. Значення імпресіонізму у розвитку пейзажного бачення в 
мистецтві рубіжного часу. 
3. Творчість К. Моне та його провідна роль у створенні 
імпресіонізму як системи. 
4. В.Ван Гог: створення особистої мови кольору, його 
символічне навантаження, поява спрощеної форми, 
динамічної фактурі. 
5. Тулуз-Лотрек як малювальник та майстер психологічного 
портрету. 

2 

4. ІV. Мистецтво стилю модерн: 
1.Модерн як стиль та епоха. 
2. Стилізація та декоративність як загальні принципи 
мистецтва модерну. 
3. Теорія книжкового оформлення У. Морріса та її вплив на 
книжкове мистецтво доби модерну. 
4. Символізм як духовний нерв епохи.  
5. Художні новації Обрі Бердслея та Вальтера Крена у галузі 
малюнку та книжковій ілюстрації. 

2 

 
Рекомендована література [1, 2, 3, 5, 7]. 

 

 
 



Змістовий модуль 3. Мистецтво ХХ ст. 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. І. Неоавангардизм 2 пол. ХХ ст.: 
1. Поп-арт, хеппенінг, інвайронмент, концептуалізм, 
перфоманс.  
2. Метод гри у мистецтві та вихід за його межі.  
3. Психоподільне мистецтво, гіперреалізм.  
4. «Фотосприйняття» у мистецтві, його здобутки та втрати. 

2 

2. ІІ. Реалістичне мистецтво після ІІ світової війни: 
1. Мистецтво Італійського неореалізму. 
2. Живопис Р. Гуттузо. 
3. Врата смерті Д. Манцу. 
4. Мексиканській монументальній живопис. 
5.  Поліфорум Сикейроса.  
6. «Магічній реалізм» Е. Уайта. 

2 

3. ІІІ. Постмодернізм: 
1. Витоки та художня філософія постмодернізму. 
2. Значення тексту для мистецтва постмодерну. 
3. Іронія постмодерна як затвердження плюралізму у 
художньої діяльності.  
4. Театральність сучасної культури  
5. Специфіка сучасної візуальній культури. 
6. Нові форми бачення.  

2 

 
        Рекомендована література [1, 2, 3, 4]. 

 
 

  



8. Самостійна робота 
 

Змістовий модуль 1. Мистецтво Давнього світу та Середньовіччя 
Тема 1. Вступ до курсу.  

1. Завдання та проблеми вивчення історії мистецтва. Головні концепції 
історичного розвитку мистецтва.  

2. Еволюція поняття - «витончене мистецтво» - «зображувальне» - 
«візуальне мистецтво»  

3. Художній образ як головна категорія мистецтва.  
4. Види та жанри мистецтва.  
5. Критерії класифікації мистецтва: просторові та часові, динамічні та 

статичні.  
6. Поняття «стиль» у історії мистецтва, різноманітність його визначення.  
7. Походження мистецтва. Теорії походження мистецтва.  

Тема 2. Мистецтво Давнього світу. Мистецтво Давньої Греції (2 год.) 
Дати відповідь на питання: 
1. Первісне мистецтво, історія відкриттів, періодизація. 
2. Еволюція давньоєгипетського мистецтва. 
3. Періодизація давньогрецького мистецтва: гомерівській період, 

архаїка, класика, еллінізм. 
Тема 3. Мистецтво Давнього Риму (2 год.) 

1. Давньоримська архітектура. 
2. Мистецтво етрусків як джерело римської художньої культури. 

Тема 4. Мистецтво Візантії (2 год.) 
1. Періодизація візантійського мистецтва.  
2. Період іконоборства, його наслідки та ідея «первообразу». 

Тема 5. Мистецтво Давньої Русі (2год.) 
1. Основні види давньоруського мистецтва (архітектура, 

монументальний живопис, іконопис).  
2. Етапи розвитку та найбільш значні центри мистецтва Київської Русі. 

Тема 6. Західноєвропейське мистецтво Середньовіччя (4 год.) 
1. Образотворче мистецтво Західної Європи IV-VII ст.  
2. Синтез язичницької античної, язичницької варварської і християнської 

культури як основи розвитку мистецтва Західної Європи в IV-VII ст. 
 
Змістовий модуль 2. Західноєвропейське мистецтво ХVI – XIX 

ст. 
Тема 1. Мистецтво Відродження в Італії, Нідерландах та Німеччині 

(2год.) 
1. Розвиток ідей гуманізму, прагнення до розширення ідей, тем, і 

сюжетів мистецтва, орієнтація на ідеалі античності, антропоцентризм. 
2. Головні художні проблеми та іх рішення (простір, перспектива, 

пластичний об’єм). 
Тема 2. Західноєвропейське мистецтво ХVIІ ст. (4год.) 



1. Загальна характеристика умов розвитку. Поняття стиль «бароко» і 
стиль «класицизм» у XVII столітті.  

2. Жанрове і тематичне різноманіття бароко як відображення 
нескінченного різноманіття і динамічності змін у світі.  

Тема 3. Західноєвропейське мистецтво ХVIІІ ст. (2год.) 
1. Основні напрямки розвитку мистецтва: рококо, реалізм, класицизм. 
2. Ідеї Просвітництва і мистецтво. 
Тема 4. Західноєвропейське мистецтво ХІХ ст. Романтизм і реалізм в 

мистецтві (2год).  
1. Концепція особистості романтизму, характер її втілення. Нові критерії 
мистецтва: свобода самовиразу, емоційність, сучасність. 
2. Схід у творчості романтиків. Національні особливості романтизму. 
Німеччина. Меланхолійно-споглядальна тональність образно-емоційного 
ладу, містико-пантеїстичні настрої (портрети та алегоричні композиції Ф. 
О. Рунге, пейзажі К. Д. Фрідріха). Франція. Історичні композиції у дусі 
драматичного бароко ( живопис Е. Делакруа, скульптура А. Бари). Англія. 
Космогонічні пейзажі У. Блейка і У.Тернера. Іспанія. Ф. Гойя.  
3. Формування реалістичного пейзажу (барбізонська школа, російський 
та український реалістичний пейзаж).  
4. Національні особливості розвитку реалізму у європейських художніх 
школах. Я. Матейко, Мункачі. Критичній реалізм у творчості російських 
художників – передвижників ( І.Рєпін, В.Суриков). «Новий реалізм»  
Е. Мане та Є. Дега. 
Тема 5. Імпресіонізм та постімпресіонізм (2 год.) 
1. Імпресіонізм та постімпресіонізм як художня революція.  
2. Нове бачення простору і часу, формотворення засобами кольору, 

етюдизм зображувального мистецтва. 
Тема 6. Мистецтво стилю модерн (2 год.) 
1. Ідейно - естетичні засади стиля модерн.  
2. Синтез мистецтва в епоху модерна. 

 
Змістовий модуль 3. Мистецтво ХХ ст. 
Тема 1. Авангард початку ХХ ст. Експресіонізм, кубізм (4 год.) 
1. Значення кубізму в оновленні засобів формотворення у мистецтві. 
2. Експресіоністі угруповання «Міст». 
Тема 2. Абстракціонізм, футуризм, фонізм (2год.)  
1. Фовізм, основні майстри, характер спільноти, значення живопису 

фовістів у подальшому розвитку зображувального мистецтва 
2. Застосування живописних знахідок абстрактивістів у дизайні, рекламі, 

кіно , телебаченні , тощо. 
Тема 3. Дадаїзм і сюрреалізм (2год.)  
1. Дадаїзм та його «наслідки» у мистецтві ХХ ст.  
2. Історія розвитку сюрреалізму, його ціль, основні течії. 
Тема 4. Неоавангардизм 2 половини ХХ ст. (2 год.)  
1. Поп-арт, хеппенінг, інвайронмент, концептуалізм, перфоманс.  



2. Метод гри у мистецтві та вихід за його межі. 
Тема 5. Реалістичне мистецтво після ІІ світової війни (2год.)  
1. Місце реалістичного мистецтва після Другої Світової війни.  
2. Мистецтво італійського неореалізму. 
Тема 6. Постмодернізм (2год.) 
1. Витоки постмодернізму та його художня філософія.  
2. Іронія постмодерна як затвердження плюралізму у художньої 

діяльності. 
 
 

 
Форми проведення модульної контролю та критерії оцінювання 

Критерії і норми оцінювання модульної (контрольної) роботи 
 
Максимальна 

кількість 
балів – 25 

Критерії оцінювання 
 

23 – 25 Завдання виконані правильно (90% - 100% виконання). 

22 – 20 
Завдання виконані якісно з достатньо високим рівнем 
правильних відповідей (89% - 75%). 

19 – 20 
Завдання виконані якісно з середнім показником правильних 
відповідей (74% - 69%). 

17 – 18 
Завдання виконані достатнім показником правильних 
відповідей (68% – 60%) 

15 – 16 
Завдання виконані з великою кількістю неправильних 
відповідей. (59- 50 %). 

0 – 14 
Відсутні правильні відповіді,  що не задовольняє 
мінімальних вимог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень 

Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова оцінка Кількість балів Значення оцінки 

А 90 – 100 Відмінно 
В 82-89 Дуже добре 
C 75-81 Добре 
D 69-74 Задовільно 
E 60-68 Достатньо 

FX 35 -59 Незадовільно з можливістю повторного 
складання  

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу 
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10.Навчально-методична карта дисципліни «Історія мистецтв» 

Разом: 90 год, лекції – 22 год, семінарські заняття – 20 год, модульний контроль – 6 год, самостійна робота – 42год. 
Модулі Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 

Назва модуля 
Мистецтво Давнього світу та 

Середньовіччя 
Західноєвропейське мистецтво XVI-XI 

ст. 
Мистецтво ХХ ст. 
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Теми семінарських занять  
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Самостійна робота Розділ 8 
Види поточного контролю Модульна контрольна робота 

Підсумковий контроль Залік 
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