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1. Опис навчальної дисципліни для ступеня освіти «Бакалавр» 
 
 
 
Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів ЄКТС – 3 Рік підготовки: 2-й 

Загальна кількість годин – 90; 
 

  

Кількість модулів – 3 Семестр: 

Тижневих годин 
для денної форми навчання:  
3 с – 2 х 16 тижнів 
самостійної роботи студента – 58 
 
 

3-й 3-й 

Лекції:  

32 8 

Практичні (семінарські): 

- - 

 
Вид підсумкового контролю: 
залік 

Лабораторні: 

- - 

 
Форма підсумкового контролю: 
тетстування 

Самостійна робота: 

58 82 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни:  освоєння художньо-естетичних досягнень 
світового мистецтва, формування у студентів уявлення про шляхи та історію 
розвитку і становлення  видів мистецтв за весь період існування людства.  
 
Предметом навчальної дисципліни «Історія мистецтв» є вивчення найбільш 
визначних пам'яток світового та вітчизняного мистецтва та процес розвитку 
мистецтв з часів їх появи до наших днів. 
 
Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Історія 
мистецтв» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких 
компетентностей 
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Загальні: 
ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності й досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя. 
Фахові: 
ФК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні 
досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва. 
ФК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків 
ФК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ 
аранжувальну / звукорежисерську діяльність у сфері музичного мистецтва. 
ФК 17. Здатність застосовувати традиційні та альтернативні інноваційні 
технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, 
педагогічної діяльності. 

Завдання:  
• навчити здобувачів визначати час і місце створення предмета мистецтва, 

архітектурних споруд і предметів побуту;  
• навчити  використовувати ці знання у практичній діяльності; 
• на основі вивчення історичних і національних стилів у мистецтві та 

архітектури сформувати естетичний смак у здобувачів,  
• розширити світогляд і підвищити  культурний рівень, який дає змогу 

асоціативно мислити під час роботи над художнім твором і 
систематизувати знання з предмета. 

 
Очікувані результати навчання 

Відповідно до освітньої програми «Спів (академічний, народний») 
вивчення навчальної дисципліни «Історія мистецтв» забезпечує досягнення 
здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН): 

 
Програмні результати навчання  
ПРН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 
узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 
наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 
проблематики в різних дослідницьких жанрах. 
ПРН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 
менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 
ПРН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-
категоріальним апаратом. 
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ПРН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурноісторичні знання з 
музичного мистецтва. 
ПРН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів 
різних епох. 

 
 Після опанування навчальної дисципліни «Історія мистецтв» 

студенти повинні: 
знати: 

• предмет, мету вивчення, завдання і значення курсу; 
• загальні поняття про види, жанри, художні стилі; 
• історію створення мистецьких шедеврів та загальні особливості творчого 

методу митців; 
вміти:  

• володіти загальними знаннями про усі види мистецтв; 
• здійснювати аналіз художніх творів; 
• користуватись спеціальною літературою; 
• брати участь у семінарських заняттях; 
• мати свої особисті враження з приводу того чи іншого твору. 

 
Програма навчальної дисципліни 

 
Модуль 1 
Змістовний модуль 1.  Мистецтво. Загальна характеристика мистецтва. 

Тема 1.  Мистецтво. Види мистецтва. Зародження мистецтва. Мистецтво 
первісного світу.  Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво 
Стародавньої Греції  

Мистецтво - естетичне засвоєння світу людиною на основі і в процесі 
художньої творчості. Види мистецтв. Поняття жанру як історично утвореного 
внутрішнього підрозділу. Стиль - спільність засобів художньої виразності. 

Скульптура. Призначення скульптури. Графіка. 
Живопис. Жанри живопису. Призначення живопису. 
Архітектура. Типи споруд за функціональним призначенням. Архітектурні 

стилі. 
Зародження мистецтва. Мистецтво первісних часів 

Зародження мистецтва припадає на пізні часи палеоліту (35-10 тис. до н.е.). 
Період Орінь як-Солютре (35-20 тис. до н.е.) - відбитки рук, хвилясті лінії, 
спіралі. Перші контурні малюнки тварин.  

Період Мадлен (20-10 тис. до н.е.). Перші зображення фарбами, перехід до 
2-3-колірного малюнку. Зображення тварини в натуральний розмір, 
ізольованість. Спроба групувати фігури. 

Мистецтво мезоліту (10-6 тис. до н.е.). Глибше засвоєння людиною природи. 
Передача експресії руху персонажів багатофігурних сцен.  
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Мистецтво неоліту (6-2 тис. до н.е.). Перехід до осілого способу життя. 
Поступовий перехід до патріархату. Виникнення гончарства. Умовно-
орнаментальні форми як потреба втілення в мистецтві образів природи  

Мистецтво бронзової доби (2 тис. до н.е.). Поява перших ранньокласових 
об’єднань. Обробка металу як самостійна галузь виробництва і творчості. Поява 
чоловічих антропоморфних зображень, зникнення жіночих. Мегалітична 
архітектура: менгіри, дольмени, кромлехи. 

Доба заліза (І тис. до н.е.). 
Мистецтво Стародавнього Єгипту 

Раннє та стародавнє царства. Історичні особливості Єгипетської цивілізації. 
Релігія та адміністративна система Єгипту. Історична роль та значення 
мистецтва Стародавнього Єгипту. Характерні особливості мистецтва цього 
періоду. Типи храмів. Піраміда Джосера. Пірамідальний комплекс у Гізі. 
Нерозривний зв’язок скульптурного портрета із заупокійним культом.  

Середнє царство. Період занепаду Єгипту. Нове політичне підвищення Фів і 
особливості XI династії Ментухотепів. Зменшені піраміди. Архітектурні  
комплекси у Фаюмі. 

Нове царство.  Тип надземного храму Нового царства.  Сутність і мета 
релігійних та адміністративних реформ Ехнатона. Культ нового бога -Атона.  
Відомості про фараона Тутанхамона (початок). Скульптурні портрети 
Ехнатона, його дружини Нефертіті, їх доньок, монументальна скульптура 
Ехнатона. Золоті маски Тутанхамона. 

Завоювання Єгипта персами та Олександром Македонським. 
Мистецтво Стародавньої Греції. 

Поняття «античність» як позначення мистецтва стародавніх Греції і Риму, 
основи західноєвропейської цивілізації та культури. 

Егейська культура. (Крито-мікенський період, 30-12 ст. до н.е.). Основні 
осередки розвитку культури о. Крит і стародавні міста материкової Греції. 
Основні культурні центри - міста Кнос, Фест, Гурнія.  Великий Кноський палац. 
Особливості будівельної конструкції (стояково-балкової). Критська колона - 
праобраз колони дорійського ордера.  

Гомерівський період - ХІ-VIІІ ст. до н.е. Початок історії грецького 
мистецтва. Створення міфів про богів та героїв - основи розвитку літературного 
епосу. Поеми Гомера "Іліада" та "Одіссея" - найвизначніші зразки художньої 
творчості даного періоду. Роль і значення міфології в розвитку давньогрецького 
мистецтва. Вазопис.   

Архаїчний період (кінець VIІІ-VI ст. до н.е.). Головні центри художньої 
культури. Камерний характер невеликих міст-держав на відміну від великих 
централізованих східних деспотій. Архітектура. Храм, його суспільне та 
духовне значення. 

Ордерна система. Формування найбільш раннього, дорійського ордера, 
наступний розвиток іонійського й коринфського ордерів. 

Руїни храму Зевса в Олімпії (кінець VII ст. до н.е.).  
Олімпійські ігри, їх роль і значення у фізичному, моральному і па-

тріотичному вихованні юнаків - вільних греків. 
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Скульптура як відображення ідеалу прекрасної гармонійної людини. 
Основні типи статуарної скульптури -  Курси (юнаки) і Кори (дівчата).  

Синтез скульптури й архітектури. Скульптурне оздоблення храмів.  
Класичний період - найвищий етап  розвитку давньогрецького мистецтва. 

Греко-перські війни і утвердження гегемонії Македонської імперії. Розквіт 
грецького поліса. Афінська демократія. 

Рання класика.  
Висока класика. Період найвищого розквіту давньогрецького мистецтва. 

Посилення ролі Афін -  центру військово-морського союзу. Утворення 
республіки як зразка рабовласницької демократії. Мірон. Пластичне втілення 
складного руху людського тіла ("Дискобол", скульптурна група  "Афіна і 
Марсій"). Поліклет і пелопоннеська школа. Фідій і його роль у художньому 
житті Афін, реконструкція Афінського Акрополя. Досконалість архітектурно-
скульптурного ансамблю. План Акрополя, його архітектурні споруди. 
Скульптура Парфенона та її історична доля.  

Пізня класика. Становлення Македонської імперії. Початок кризи міфології.  
Тенденція до масштабності, грандіозних розмірів архітектурних споруд. Театр в 
Епідаврі, архітектор Поліклет Молодший. Галікарнаський мавзолей, 
архітектори Сатир і Піфій. Пишність архітектури і скульптурного оздоблення 
гробниці. Статуя Мавсола.  

Лісіпп - придворний скульптор Александра Македонського.  
Елліністичний період як новий етап розвитку рабовласництва. Розпад 

Македонської імперії. Взаємозв'язок грецької й східних культур. Нові типи 
споруд (Фароський маяк). 
"Колос Родоський". "Ніка Самофракійська". "Афродіта Мілоська".  
 
Тема 2. Мистецтво Древнього Риму. Мистецтво Стародавнього Світу. 
Античний театр. 
Хронологічні рамки і періодизація історії давньоримського мистецтва. 
Мистецтво часів етрусків. Вплив етруського мистецтва на формування 
культури Давнього Риму. 

Мистецтво Римської республіки. Архітектура та її характерні особливості. 
Римський храм та його  архітектурні особливості. Винайдення цементу. Форум 
— центральна площа Риму. Базиліка. 

Римський скульптурний портрет, його види.  
Мистецтво римської імперії. Архітектура та її особливості: гігантоманія, 

помпезність. Нові типи архітектурних пам’ятників: амфітеатри, тріумфальні 
споруди. Удосконалення будівельної бетонної техніки. Перехід до нової 
будівельної арочно-купольної конструкції.  

Колізей. Пантеон. Терми. Характеристика архітектурних споруд. 
Тріумфальні арки і їх призначення.  Скульптурний портрет та типи його 
композиційних вирішень: статуя, кінна статуя, портретний бюст, портретна 
голова. Кінна статуя Марка Аврелія.  

Відкриття археологами м. Помпеї.  Фаюмський портрет.  
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Античний театр 
Театр - вид мистецтва, що відображає дійсність у художньо-сценічних 

образах. 
Походження: обряди, присвячені Діонісу. Поняття "трагедія". Дифірамб як 

першоджерело трагедії. Комедія. Організація театральних видовищ. Роль 
держави у діяльності театру Театральні споруди. Орхестра, скене, маски, 
штурни. Роль хору. 

Давньогрецька драматургія. П’єси Есхіла, Софокла,  Евріпіда, Аристофана. 
Драматичні твори Гнея Невія, Плавта, Теренція. 
Особливості архітектури римського театру. Колізей. 

 
Тема 3. Мистецтво Візантії. Мистецтво Середньовічної Європи. 
Романський стиль. Мистецтво Середньовічної Європи. Готичний стиль. 
Мистецтво Східного та Західноєвропейського Середньовіччя. 
Середньовічний театр. 
Мистецтво Візантії як збереження античних і східнохристиянських традицій. 

Хронологічні рамки історії мистецтва Візантії. Специфіка візантійського 
мистецтва. Візантизм. Роль християнської церкви та імператорського двору в 
розвитку мистецтва. Культове будівництво. Типи храмів: базилікальний, 
хрестово-купольний.  

Храм Св. Софії. Візантійський іконопис - новий вид культового станкового 
живопису. Іконографія.  
Мистецтво Середньовічної Європи. Романське мистецтво (ХІ-ХІІ ст.) 

Архітектура. Базиліка та оздоблення її інтер’єру. Книжкова мініатюра. 
Зміцнення влади феодалів і духовенства. Провідна роль християнської 

церкви в суспільному й культурному житті, релігійного начала у світогляді. 
Підкорення мистецтва релігійному культу.  

Провідна роль архітектури, переважання в ній давньоримських традицій 
("романський" стиль). Основні типи романської архітектури - світські й 
культові споруди фортечного характеру: феодальні замки, церкви і монастирі-
абатства. Особливості арочного перекриття, чергування опорних стовпів. 
Скульптурне оформлення порталів романських церков і соборів. 
Готичне мистецтво Середньовічної Європи (ХІІІ -ХІV ст.) 

Посилення світських тенденцій світогляду, вчень. Заснування шкіл і 
університетів. Боротьба церкви проти вільнодумства. Поява інквізиції. 

Розвиток світської літератури і поезії. Посилення реалістичних тенденцій у 
мистецтві. 

Архітектура. Інтенсивний розвиток міського будівництва. Планування міст 
(ратуші з дозорною баштою, біржі, митниці, суди, ринки, склади, купецькі 
гільдії). Продовження будівництва феодальних замків. 
Міські (готичні) собори — основні архітектурні пам'ятники центра міста (ХІІІ -
ХІV ст.). 

Головні готичні собори Франції: Собор Паризької Богоматері, Реймський 
собор (класична готика), Шартрський, Ам'єнський, Руанський; Німеччини: 
Страсбурзький, Фрейбурзький, Наумбурзький, Кельнський.  
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Скульптура. Синтез  скульптури  з архітектурою готичного собору. 
Скульптурне  оздоблення фасадів. Іконографічний характер.  
Середньовічний театр.  
Народні джерела середньовічного театру. Вуличні жонглери. Гістріони. 
Літургійна драма. Містерія, мораліте, міракль, соті.  
 
Тема 4. Проторенесанс та Ранній Ренесанс. Високий Ренесанс Північний 
Ренесанс. Театр доби Відродження. Титани епохи Відродження. 

Своєрідність доби Відродження.  
Походження поняття "Відродження". Заперечення середньовічної духовної 

диктатури церкви. Розвиток матеріалістичного світогляду, природничих і 
точних наук. Утвердження світського начала в мистецтві, реалістичного 
бачення світу. Своєрідність реалізму епохи, збереження релігійної тематики в 
мистецтві. Роль і значення образотворчих мистецтв. 

Хронологічні рамки (кінець ХІІІ -  перша третина XVI ст.) і періодизація: 
- Проторенесанс (дученто, кінець XIII - початок XIV ст..); 

період готичної реакції (треченто, середина і друга половина XIV ст.). 
Провідна роль Флоренції. Джотто ді Бондоне.  Визначення Джотто як 

"батька реалізму в європейському мистецтві Нового часу", а його часу як 
"епохи Данте і Джотто". 

Умовність поняття "реалізм" і його еволюція в ході історії мистецтва.  
- Раннє Відродження (кватроченто, XV ст..). 

Архітектурна  творчість Брунеллескі у Флоренції. 
Інтенсивний розвиток скульптури. Донателло (Донато ді Нікколо ді 
Бетто Барді) — скульптор, глава флорентійської художньої школи 
раннього Відродження. Новаторські принципи художніх рішень. Вплив 
творчості Донателло на скульпторів Високого Відродження. 
Мазаччо (Томазо ді Сімоне Гвіді) — засновник нових, реалістичних 
досягнень у живописі. Фрески Мазаччо в каплиці Бранкаччі церкви 
Санта Марія дель Карміне у Флоренції ("Вигнання з раю", "Чудо з 
податтю"). Значення творчості Мазаччо для живопису Високого 
Відродження.  Відродження різних художніх шкіл. Неповторна, 
індивідуальна своєрідність творчості Сандро Боттічеллі. 

- Високе Відродження (чінквіченто, кінець XV - перша третина XVI ст..). 
Поняття "Пізнє Відродження" для визначення особливостей суспільного і 

художнього    розвитку Італії в XVI ст. 
Мистецтво Високого Відродження (кінець XV - поч. XVI ст..). 

Високий розквіт мистецтва в умовах наступу реакції. Зростаюче значення 
Риму і Ватикану в політичному й художньому житті Італії. Провідна роль 
римської художньої школи. Високий гуманістичний, громадянський зміст 
мистецтва. Формування стилю Високого Відродження.   

Архітектура. Початок будівництва собору Св. Петра в Римі - головного 
католицького храму християнського світу. Участь у будівництві кількох 
поколінь відомих архітекторів (Браманте, Перуцці, Сангалло Молодший, 
Мікеланджело, Джакомо делла Порта та ін..).Основоположна участь Браманте.  
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Леонардо да Вінчі — багатогранно обдарована, універсальна особистість 
свого часу (художник-учений). Періоди життя і творчості. Переважання 
живопису у творчій спадщині.  

Класична ясність, чіткість і завершеність композиційних вирішень Рафаеля 
Санті. Створення на основі синтезу життєвих вражень ідеально прекрасного 
образу людини, особливо жінки. Періодизація життя і творчості. Найвизначніші 
твори. Творчість у галузі архітектури. 

Багатогранне обдарування творчої особистості Мікеланджело Буонаротті. 
Провідна роль скульптури.  Творчість  Мікеланджело-архітектора. 
Пізній Ренесанс у Венеції. Переважаючий розвиток живопису, його світський, 
життєстверджуючий характер. Особливості венеціанської школи. 

Неповторно поетичний характер живопису Джорджоне. Тонке відчуття 
природи у взаємозв'язку з людиною. 

Тиціан Вечелліо - визначний живописець венеціанської школи. Своєрідність 
стилю Тиціана.  

Північний Ренесанс. Характерні риси мистецтва Відродження в країнах 
північної по відношенню до Італії Європи (Нідерланди, Німеччина, Франція), 
хронологічні рамки. Переважання живопису.  

Провідна роль Нідерландів у розвитку живопису північного Відродження. 
Вівтарний образ-складень — найбільш характерний твір живопису цього часу. 
Близькість до природи видовищних мистецтв. 

Творчість художників братів ван Ейків. "Гентський вівтар" - спільний твір 
братів ван Ейків, один із шедеврів світового живопису. Ієронім Босх - 
засновник асоціативного художнього мислення і образності в мистецтві 
Новітнього часу.  

Пітер Брейгель Старший ("Мужицький"). Цикл картин пейзажного жанру. 
Картина "Сліпі" -  своєрідний підсумок художнього осмислення драматичної 
ситуації передреволюційного періоду. 

Значення мистецтва нідерландського Відродження для формування і 
розквіту національних фламандської й голландської художніх шкіл живопису 
XVII ст. 

Німеччина (ХV-ХVІ ст.). Багатогранність творчих інтересів Альбрехта 
Дюрера.  
Театр доби Відродження. Італійський театр, його особливості: народність, 
карнавальна основа. Фарс. Карнавальна маска. Н. Макіавеллі: "Мандрагора". 
Комедія дель-арте. 

Іспанський театр. Особливості: пролог від Лоа (хвала) до фарсу. Основна 
дія, інтермедія-баіле, ігри з блазнем. Драматургія. П’єси Лопе де Вега "Овече 
джерело", "Собака на сіні". 

Англійський театр. Драматургія У.Шекспіра. Театр "Глобус".  
Комедія. Особливості: пролог-інтродукція, карнавальність. 
Трагедії " Гамлет", "Ромео і Джульетта".  
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 Змістовний модуль 2. Мистецтво України. 
Тема 5. Історичне коріння української мистецької культури. Мистецтво 

Київської Русі після введення християнства.  
Історичне коріння української мистецької культури 

Сліди культурних традицій багатьох народів, що мешкали на території 
сучасної України. 

Передісторична доба. Палеоліт. Неолітична доба. Високий рівень 
прикладного мистецтва трипільської культури.  

Бронзова доба. Переселення народів. Культурні залишки, в основному 
немісцевого походження. 

Доба заліза. Заселення грецькими колоністами чорноморських та азовських 
узбереж України (Херсонес, Ольвія та Пантікапей).  

Мистецтво скіфів. Царська золота пектораль. Синтез скіфсько-грецької 
культури. 

Початки слов'янської культури. Перші пам'ятки слов’янської культури 
(поховальні поля Київщини, Волині й Галичини). Чорна могила (Чернігівщина). 

Забудова міст. Дитинець. Слов'янські храми та ідоли. "Збруцький Ідол".  
Мистецтво Київської Русі 

Архітектура. Храмове будівництво. Переважання зразків візантійського 
будівництва. Десятинна церква. 

Київська Софія. Фрески, мозаїка.  Спаський собор у Чернігові. 
Успенський собор Києво-Печерського монастиря. Золотоверхий собор 

Михайлівського монастиря. Іллінська церква. П'ятницька церква у Чернігові - 
архітектурно-художній шедевр кінця XII ст. 

Малярство Київської Русі. 
Домінування у малярстві візантійської художньої мови та образу. 
 Програма розташування мозаїчних сюжетів у Софії Київській.  
Фрески Кирилівської церкви XII ст.; перше зображення "Страшного суду" в 

системі розписів храму. 
 
Тема 6.  Українське козацьке бароко XVIII ст. Український театр ХVІІ-

ХVІІІ ст. Шкільна драма. Класицизм в російському мистецтві кінця XVIII 
поч. XIX ст. 
Українське козацьке бароко XVIII ст. Архітектура українського бароко. 

XVIII ст. - золотий вік українського мистецтва. Утворення Гетьманщини. 
"Козацьке"  бароко. Перші барокові споруди Львова та Києва. Самостійна 
творчість українських митців. 

Найбільший розквіт у добу Мазепи. Два типи храмових споруд. Троїцький 
собор у Чернігові, арх. Йоганн Баптіст. Собор Мгарського монастиря коло 
Лубен та дві будови гетьмана Мазепи в Києві - Михайлівський собор (1690-94) і 
Братська церква Академії (1695). Самобутній тип українських церков. 
Продовження традицій українського дерев'яного зодчества в кам'яній 
архітектурі. 

Тридільне та п'ятидільне (хрещате) заложення із трьома й п'ятьма банями. 
Георгіївський собор у Вибудицькому монастирі. Катерининька церква як 
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пам'ятник перемогам козаків, що відзначилися при взятії Азова. Спасо-
Преображенська церква у Сорочинцях. 

Головна дзвіниця Лаври та Андріївська церква. Собор Св. Юра у Львові. 
Розвиток українського театру ХVІІ-ХVІІІ ст. Шкільна драма 

Розвиток  шкільного життя. Популярні театральні жанри цього періоду 
Міраклі, мораліте, містерії. Шкыльна драма. Створення шкільних театрів при 
навчальних закладах. Інсценізація міфологічних та історичних сюжетів.  

Інтермедія - новий тип шкільної драми ХVІІ-ХVІІІ ст.  
Вертепна драма - старовинний український народний ляльковий театр.  

Класицизм у російській архітектурі кінця ХVІІІ-ХІХ ст. 
Петербурзька Академія мистецтв. 
Російський архітектурний класицизм. Творчість В. І. Баженова, М. Ф. 

Казакова, Джакомо Кваренгі, Вороніхіна, Стасова, К. Россі. 
Класицизм у живописі. Заснування Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі.  
Жанри класицизму. Найвищим жанром був історичний, потім портретний, 

пейзажний, натюрморт, анімалістичний. Творчість А. П. Лосенка, С. Ф. 
Щедріна, Ф. Я.  Алексеева, Ф. М. Матвеева. "Вік портрета".  Творчість 
Рокотова,  Левицького, В. Л. Боровиковського. 

Російський романтизм. Творчість О. А. Кіпренського, К. П. Брюллова. 
Унікальність спадщини О. Іванова. 

Становлення російського реалістичного живопису. Творчість О. Г. 
Венеціанова, В. А. Тропініна. Критичний реалізм у творчості П. А. Федотова. 

 
Тема 7. Західноукраїнська художня школа. Мистецтво українського 

народного живопису. Мистецтво України XX століття. 
Західноукраїнська художня школа. 

Умови розвитку українського мистецтва в Австро-Угорській монархії. 
Художні центри. 

Стиль  "віденського бароко".  Львівський будинок Галицького сейму (арх. І. 
Гохбергер; нині університет ім. І. Франка); Музей етнографії та художніх 
промислів (арх. Ю. Захаревич); будинок залізничного вокзалу (арх. В. 
Садлівський) та ін.  

Класицизм як панівний стиль в архітектурі Львова в 30-40 рр. XIX століття. 
Архітектурні ансамблі вулиць, прилеглих до площі Ринок - історичного центру 
міста. Вулиці Вірменська, Галицька, Краківська, Театральна та ін. Громадські 
споруди Львова, що побудовані в середині XIX ст. 

Неокласицизм. 
Живопис. Роль Краківської Академії мистецтв. Творчість І. Труша, О. 

Новаківського, О. Кульчицької, М. Івасюка. 
Мистецтво українського народного живопису XX ст.. 

Зміни характеру побуту села. Прогресування урбанізації, затирання чітко 
визначених стародавніх звичаїв і стильових категорій з їх символікою та 
семантичним наповненням. Поява нових форм творчості, організація Будинків 
народної творчості, оглядів та виставок творів народних митців. 
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Організація "Петриківської" майстерні. Народні майстри: Ганна Собачко-
Шостак, Тетяна Пата, Параска Власенко, Віра та Ганна Павленко, Наталка 
Вовк, Параска Хома. Народний розпис у кераміці, сувенірних виробах, 
оформленні дитячої книжки. 

Творчість найяскравіших постатей наївного малярства XX століття 
Никифора Дровняка з Криниці на Лемківщині, Катерини Білокур, Марії 
Приймаченко, Єлизавети Миронової, Івана Сколоздри. 
Творчість місцевих художників. Короткі біографічні відомості про місцевих 
художників. Характеристика їх творчості (техніка, жанри, стилі). Аналіз 
найцікавіших творів. Участь у виставках. 
Творчість видатних українських художників сучасності. Соціалістичний 
реалізм - провідний стиль у мистецтві України 60-90-х рр. XX століття. Митці, 
що працювали в цей час Т. Яблонська. 

Активізація художнього життя в Україні після проголошення Незалежності. 
Різноманітність художніх течій: реалізм, експресіонізм, абстракціонізм, 
ташизм, національний імпресіонізм, концептуалізм. 

Поява на художньому небосхилі нових сучасних жанрів у мистецтві. 
Створення галерей, центрів сучасного мистецтва. Участь українських 
художників у міжнародних виставках. 

"Актуальне мистецтво" як відображення сучасності, української 
ментальності. 
Мистецтво України XX ст.  

 
Тема 8. Буття і напрямки розвитку сучасного українського мистецтва 
 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

ус
ьо

го
 

у тому числі 

ус
ьо

го
 

у тому числі 

ле
кц

ії 

се
мі

на
ри

 
 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

ле
кц

ії 

се
мі

на
ри

 
 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1 

Змістовний модуль 1.  
Мистецтво. Загальна характеристика мистецтва.  

Тема 1.  Мистецтво. Види мистецтва. 
Зародження мистецтва. Мистецтво 
первісного світу.  Мистецтво 
Стародавнього Єгипту Мистецтво 
Стародавньої Греції 

11 4  7 11 1  10 
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Тема 2. Мистецтво Древнього Риму 
Мистецтво Стародавнього Світу. 
Античний театр. 

11 4  7 11 1  10 

Тема 3. Мистецтво Візантії. 
Мистецтво Середньовічної Європи. 
Романський стиль. Мистецтво 
Середньовічної Європи. Готичний 
стиль. Мистецтво Східного та 
Західноєвропейського 
Середньовіччя. Середньовічний театр 

12  4  8 12 1  11 

Тема 4. Проторенесанс та Ранній 
Ренесанс. Високий Ренесанс 
Північний Ренесанс. Театр доби 
Відродження. Титани епохи 
Відродження. 

11 4  7 11 1  10 

Птосний контроль         
Всього за змістовий модуль 1 45 16  29  4  41 

Змістовний модуль 2. 
Мистецтво України. 

Тема 5. Історичне коріння 
української мистецької культури. 
Мистецтво Київської Русі після 
введення християнства.  

11 4  7 11 1  10 

Тема 6.  Українське козацьке бароко 
XVIII ст. Український театр ХVІІ-
ХVІІІ ст. Шкільна драма. Класицизм 
в російському мистецтві кінця XVIII 
поч. XIX ст. 

12 4  8 12 1  11 

Тема 7. Західноукраїнська художня 
школа. Мистецтво українського 
народного живопису. Мистецтво 
України XX століття. 

11 4  7 11 1  10 

Тема 8. Буття і напрямки розвитку 
сучасного українського мистецтва 

11 4  7 11 1  10 

Залік          
Всього за змістовим модулем 2 45 16  29 45 4  41 
Разом  90 32  58 90 8  82 
 

Самостійна робота 
Методичні рекомендації 

Важливою частиною загального навчального процесу для студента 
являється самостійна робота. Теоретичні знання,  які він отримує  у вигляді 
лекції від викладача не є достатнім аби сформувались практичні навички 
майбутнього спеціаліста. Вивчення курсу «Історія  мистецтв» передбачає 
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здатність студента розширювати свій світогляд та поповнювати свою 
інформаційну базу, бути здатним до самоаналізу та пошуку творчого 
самовираження. 

Основне завдання: привити студентові навички самоосвітньої діяльності 
та уміння використовувати раніше отримані знання (родинне виховання, 
життєвий досвід, шкільні академічні знання). 

 
Завдання для самостійної роботи: 

1. опрацювання літератури і написання рефератів за поданими темами; 
2. аналіз періодів розвитку мистецтва; 
3. аналіз  – фото,  – відео матеріалу; 
4. аналіз історичних і національних стилів у мистецтві; 
5. дослідження та запис основних особливостей кожної епохи. 

 

Назви тем Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Тема 1.  Мистецтво. Види мистецтва. Зародження 
мистецтва. Мистецтво первісного світу.  Мистецтво 
Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавньої Греції 

7 10 

Тема 2. Мистецтво Древнього Риму Мистецтво 
Стародавнього Світу. Античний театр. 7 10 

Тема 3. Мистецтво Візантії. Мистецтво Середньовічної 
Європи. Романський стиль. Мистецтво Середньовічної 
Європи. Готичний стиль. Мистецтво Східного та 
Західноєвропейського Середньовіччя. Середньовічний 
театр 

8 11 

Тема 4. Проторенесанс та Ранній Ренесанс. Високий 
Ренесанс Північний Ренесанс. Театр доби Відродження. 
Титани епохи Відродження. 

7 10 

Тема 5. Історичне коріння української мистецької 
культури. Мистецтво Київської Русі після введення 
християнства.  

7 10 

Тема 6.  Українське козацьке бароко XVIII ст. 
Український театр ХVІІ-ХVІІІ ст. Шкільна драма. 
Класицизм в російському мистецтві кінця XVIII поч. XIX 
ст. 

8 11 

Тема 7. Західноукраїнська художня школа. Мистецтво 
українського народного живопису. Мистецтво України 
XX століття. 

7 10 

Тема 8. Буття і напрямки розвитку сучасного 
українського мистецтва 

7 10 

Разом  58 82 
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Методичні рекомендації 
     З метою відтворення й збереження невичерпних скарбів народної 
культурної спадщини, володіння загальними знаннями про усі види мистецтва, 
здійснення аналізу художніх творів, становлення  свого особистого враження з 
приводу того чи іншого твору слід залучити до цієї діяльності студентів, 
визначивши завдання на самостійну роботу з даної дисципліни,    

Починаючи роботу, студенту слід чітко визначити  мету, зосередити свою 
увагу на одній темі, а не намагатися записувати одразу кілька тем. 
    На самостійну роботу рекомендуються завдання з написання рефератів. 

   Реферат – короткий виклад основних положень вчення, наукової праці, 
дослідження або змісту книги, огляд друкованих джерел з певної теми. 
    Науковий реферат – вид індивідуальної самостійної роботи студента 
дослідно-пошукового характеру, який засвідчує досягнутий рівень знань, вмінь 
та навичок в межах навчальної дисципліни «Історія мистецтв». 
      Мета: актуалізація знань студентів, засвоєних в процесі опанування 
дисципліни, формування навичок самостійного, поглибленого аналізу окремої 
проблеми. 
 
Структура наукового реферату: 

6. вступ (актуальність, значимість теми, мета, завдання роботи); 
7. обґрунтування вихідних положень дослідження; 
8. основні положення та результати роботи; 
9. висновки; 
10. список використаної літератури; 
11. додатки. 

 
Питання до контрольних робіт ЗФН 

 
1. Англійський театр часів В.Шекспіра. Театр «Глобус». 
2. М.С.Щепкін і Малий Московський театр. 
3. Ідейно-естетичні принципи театру К.Станіславського і 
І.Немировича-Данченко МХАТ. 
4. Корифеї Українського професійного театру. 
5. Лесь Курбас і театр. 
6. Сучасний український театр та його відомі митці (за бажанням): 
творчість Г. Юри, Н. Ужвій, А.Роговцевої, Б.Ступки та ін.. 
7. Зарубіжний балет ХVІІІ-ХІХ ст., реформи Жана Жровере. 
8. Творчість Маріуса Петіна і Лева Іванова. 
9. «Російські сезони» та їх значення для розвитку світового балету. 
10. Балетний театр на Україні ХХ ст. та його відомі митці (В.П.Ковтун, 
В.А.Яременко, Р.О.Хилько, В.Калиновська, О.Попова, Т.Галкіна, 
А.Гавриленко та ін. (за вибором)). 
11. Кіно, як вид мистецтва, його значення в справі морально-
естетичного виховання людини. 
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12. Зарубіжне кіномистецтво: зародження та розвиток у ХХ ст.. 
Творчість відомих кіномитців (за бажанням): Огюст і Луі Люм’єри,   
Д.Гріффіт, Ч.С.Чаплін, А.Куросава, Раджи Капур, Ф.Фелліні, Брижит 
Бордо, Жарер Феліні та ін.. 
13. Українське танцювальне мистецтво. Державний заслужений 
академічний ансамбль танцю України ім. Павли Вірського. 
14. Кіномистецтво Росії та його відомі митці: творчість С.Бондарчука, 
С.Герасимова, Г.Александрова, І.Пир’єва, Л.Орлової, М.Ульянової, 
В.Шукшина, Є.Леонова, С.Ростоцького, В.Тіхонова та ін. (за вибором). 
15. Кіномистецтво України та його відомі митці: творчість 
І.Кавалеридзе, С.Параджанова, І.Савченко, М.Донського, Г.Левчука, 
І.Миколайчука, Л.Бикова та ін. (за вибором). 
16. Життя і творчість видатного діяча Українського кіномистецтва 
О.П.Довженка. 
17. Характеристика творчості відомого кінорежисера України 
Т.Левчука. 
18. Життя і творчість відомих зарубіжних композиторів: В.А.Моцарта, 
В.Л.Бетховена, Жоржа Бізе, Й.Штрауса (сина), Джузеппе Верді, Ференса 
Ліста, Е.Гріга, М.Равеля, Ф.Шопена та ін. (за вибором). 
19. М.І.Глінка – засновник російської класичної музики. 
20. Творчість російських композиторів «Могучої кучки». 
21. Життя і творчість видатного російського композитора 
П.І.Чайковського. 
22. Характеристика творчості відомих російських композиторів ХХ ст.:  
Г.В.Свірідова, Радіона Щедріна, С.Прокоф’єва, Д.Шостаковича, 
Р.М.Глієра, Арама Хачатуряна та ін. (за вибором). 
23. Життя і творчість композиторів України ХІХ –ХХ ст.: 
В.Вербицького, С.Гулака-Артемовського, П.Ніщинського, К.Стеценка, 
Я.Степового, М.Леонтовича та ін. (за вибором). 
24. М.В.Лисенко -  засновник української класичної музики. 
25. Життєвий і творчий шлях українських композиторів ХХ ст. – братів 
Платона і Георгія Майбородів. 
26. Творча діяльність українських композиторів ХХ ст.: К.Данькевича, 
Левка Ревуцького, А.Кос-Анатольського, Євгена Станковича, Лесі Дичко 
та ін. (за вибором). 
27. Скульптура на Україна та її відомі митці: Г.Кальченко, О.Ковальов, 
Є.Вучетич, М.Манізер, М.Лисенко та ін.. 
28. Творча біографія архітектора Ф.Б.Растреллі. 
29. Життя та творчість Леонардо да Вінчі. 
30. Життя і творчість відомого художника Франції Анрі де Тулуза-
Лотрека. 
31. Мистецтво Візантії. 
32. Життя і творчість Рафаеля Санті. 
33. Життя і творчість Мікеланджело Буонарроті. 
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34. Життєвий і творчий шлях фламандського живописця Пітера Пауло 
Рубенса. 
35. Життя і творчість голландського художника Рембранта Харменса 
ван Рейна. 
36. Життя і творчість відомого іспанського живописця Франсіско Гойї. 
37. Характеристика творчості художників «імпресіоністів»: К.Моне, 
Е.Мане, Е.Деге, О.Ренуар, скульптор О.Роден та інші, або поетів 
«імпресіоністів»: П.Сезанн, Ван Гог, П.Гоген (за вибором). 
38. Життєвий і творчий шлях художника Пабло Пікассо. 
39. Життя і творчість художника сюрреаліста Сальвадора Далі. 
40. Творча діяльність художників-передвижників (за бажанням): 
В.Г.Пєрова, І.Крамського, Н.Ярошенко, І.Репіна, В.Сурікова, І.Шишкіна, 
І.Лівітана, М.Пимоненка, М.Мурашко та ін. 
41. Творчий і життєвий шлях художників Росії ХІХ-ХХ ст. (за 
бажанням): М.Врубеля, О.Іванова, К.Брюллова, Л.Федотова; або 
художників «Світу мистецтв»: О.Бенуа, К.Сомова, М.Добужинезького, 
М.Реріха, В.Сєрова ті ін. 
42. Т.Г. Шевченко – талановитий майстер живопису та графіки. 
43. Українське мистецтво ХІХ - поч. ХХ ст.. Життя і творчість 
художників (за бажанням): О.Мурашко, К.Костанді, П.Левченко, 
К.Трутовський, М.Самокіш, М.Пимоненко, С.Васильківський, 
С.Світославський, Ф.Красицький, Ф.Кричевський, М.Л.Бойчук та ін. 
44. Характеристика творчої діяльності художників України ХХ ст. (за 
бажанням): А.Трохименко, А.Петрицький, М.Божій, Г.Меліхов, 
О.Шовкуненко, А.Сафаргалін, Т.Голембієвський, В.Якутович та ін. 
45. Життєвий і творчий шлях художниці Тетяни Яблонської. 
46. Газетно-журнальна та книжкова графіка. 
47. Архітектура столиці України Києва. 

 
Методи навчання 

 
За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації:  

Словесні  методи: 
- лекція; 

Наочні:   
- перегляд практичного матеріалу; 
- фото демонстрація; 
- відео показ. 

Практичні: 
- аналіз практичного матеріалу. 
 
За дидактичною метою: 

– методи усного викладу знань; 
– закріплення навчального матеріалу; 
– самостійної роботи учнів з осмислення й засвоєння нового матеріалу; 
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– роботи із застосування знань на практиці та вироблення вмінь і 
навичок; 

– перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок. 
         

Засоби діагностики та критерії оцінювання результатів навчання. 
Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

 
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 
навчальної дисципліни є: 

- експрес-опитування; 
- презентації виконаних результатів та досліджень; 
- есе; 
- семінарські заняття;  
- стандартизовані тести; 

 
Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 

Форми контролю знань студентів: 
- поточний; 
- семестровий підсумковий (залік). 

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 
переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 
 Поточний контроль проводиться на кожному занятті та за результатами 
виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 
теоретичної підготовки із зазначеної теми (у тому числі, самостійно 
опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих 
практичних навичок під час виконання завдань. 
 
 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
83-89 В добре  75-82 С 
63-74 D задовільно  50-62 Е  

21-49 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 
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0-20 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 
 

• Критерії поточного оцінювання знань студентів 
 

Усний виступ 
та виконання 
письмового 
завдання, 

тестування 

 
 

Критерії оцінювання 

5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
самостійно та аргументовано його викладає під час усних 
виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 
літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 
обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 
письмових відповідей, в основному розкриває зміст 
теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 
при   цьому   обов’язкову   літературу.   Але   при викладанні 
деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації,   допускаються   при   цьому   окремі  несуттєві 
неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 
більшість тестових завдань. 

3 В   цілому  володіє   навчальним   матеріалом   викладає його 
основний зміст під час усних виступів та письмових 
відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 
літератури допускаючи при цьому окремі суттєві  неточності 
та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

2 Не   в   повному   обсязі    володіє   навчальним    матеріалом. 
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 
обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 
письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 
теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 
цьому   суттєві   неточності,   правильно   вирішив  меншість 
тестових завдань. 
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1 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 
зміст  більшості  питань  теми  під  час  усних  виступів  та 
письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 
помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 Не   володіє   навчальним   матеріалом   та   не   в   змозі його 
викласти, не розуміє  змісту теоретичних 
питань та практичних завдань. Не вирішив 
жодного  тестового  завдання. 

 
 

Критерії семестрового оцінювання знань студентів 
Рівні навчальних 
досягнень 

100- 
бальна 
шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
Теоретична підготовка Практична підготовка 
Студент 

 
 
 
 
Відмінний 

 
 
 
 
100…90 

вільно володіє навчальним мате- 
ріалом, висловлює свої думки, 
робить аргументовані висновки, 
рецензує відповіді інших студентів, 
творчо виконує індивідуальні та 
колективні завдання; самостійно 
знаходить додаткову інформацію та 
використовує її для реалізації 
поставлених перед ним завдань; 
вільно використовує нові 
інформаційні технології для 
поповнення власних знань 

може аргументовано 
обрати раціональний 
спосіб виконання 
завдання й оцінити 
результати власної 
практичної діяльності; 
виконує завдання, 
не передбачені
 навчальною 
програмою; вільно 
використовує знання 
для розв’язання 
поставлених перед ним 
завдань 

 
 
 
Достатній 

 
 
 
89….70 

вільно володіє навчальним мате- 
ріалом, застосовує знання на 
практиці; узагальнює і систематизує 
навчальну інформацію, але допускає 
незначні огріхи у порівняннях, 
формулюванні висновків, 
застосуванні теоретичних знань на 
практиці 

 
за зразком самостійно 
виконує практичні 
завдання, передбачені 
програмою; має стійкі 
навички виконання 
завдання 

 
 
Задовільний 

 
 
69…51 

володіє навчальним матеріалом 
поверхово, фрагментарно, на рівні 
запам’ятовування відтворює певну 
частину навчального матеріалу з 
елементами логічних зв’язків, знає 
основні поняття навчального 
матеріалу 

 
 
має елементарні,
 нестійкі навички 
виконання завдання 
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Незадовільний 

 
 
50…26 

має фрагментарні знання (менше 
половини) при незначному зага- 
льному обсязі навчального мате- 
ріалу; відсутні сформовані уміння та 
навички; під час відповіді 
допускаються суттєві помилки 

 
планує та виконує 
частину завдання за 
допомогою  
викладача 

 
Неприйнятний 

 
25…1 

студент не володіє 
навчальним матеріалом 

виконує 
 лише елементи 
завдання, потребує 
постійної допомоги 
викладача 



Методичне забезпечення 
 

- Навчальна програма з дисципліни «Історія мистецтв»;  
- тексти лекцій; 
- база фото та відео матеріалів; 
- наочні приклади мистецьких творів; 
- завдання до самостійної роботи; 
- питання до модульного контролю; 
- питання до іспиту. 

 
Рекомендована література 

Базова 
1. Всеобщая история искусств: Кн. 6 та 8. - М., 1956-1965. (Широко ілюстроване і 

найбільш повне викладення матеріалу з включенням історії вітчизняного 
мистецтва). 

2. Алпатов М. В. Эюды по всеобщей истории искусств. — М., 1979. 
3. Малая история искусств. Тематические выпуски. - М., 1970-1980. 
4. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество. Древний 

Восток. Античность / Под ред. М. В. Доброклонского, А. П. Чубовой: Учебник 
для вузов искусства и культуры. - М., 1981. 

5. История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение / Под ред. 
Ц. Г. Нессельттраус: Учебник для вузов искусства и культуры - М., 1982. 

6. История западноевропейского искусства (сжатое изложение материала) - М., 
1983. 

7. История искусства зарубежных стран ХVІІ-ХVІІІ веков /Под ред. В. И. 
Раздольской: Учебник для художественннх вузов. 2-е изд. - М.: АХ СССР. 
Институт им. Репина, 1988. 

8. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. - 6-е изд. - М., 1988. 
9. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., 1985. 
10. История западноевропейского искусства. Краткий курс /Под ред. П. Н. 

Пунина. - Л.; М., 1940. (Являє інтерес у зв'язку з особливою увагою до аналізу 
художньої форми в мистецтві). 

 
Допоміжна 

1. Філософський словник. (Останній рік видання). 
2. Большая Советская Энциклопедия. (Тематичні статті про мистецтво окре 
мих історичних періодів, країн, про художні напрями, монографічні статті про 
творчість окремих художників). 
3. Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. В 5 

т. - М., 1962-1961. 
4. 50 биографий мастеров западноевропейского искусства. - Л., 1968. 

Тематичні монографії  з окремих періодів історії мистецтва і національних 
шкіл: 
1. Матье М.Е. Искусство древнего Египта. - Д.; М., 1961. 
2. Колпинский Ю.Д. Искусство Эгейского мира и древней Греции. - М., 1970. 
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3. Ривкин Б. К Античное искусство (Серия "Малая история искусств"). - М., 1972. 
4. Соколов Г. К Искусство Древней Греции (Серия "Очерки истории и теории 

изобразительных искусств"). - М., 1980. 
5. Полевой В. М. Искусство Греции. Древний мир. Средние века. Новое время.-

М., 1984. 
6. Соколов Г. К Искусство древнего Рима (Серия "Очерки истории и теории 

изобразительных искусств"). - М., 1971. 
7. Несселъштраус Ц. П Искусство западной Европы в Средние века (Серия 

"Очерки истории и теории изобразительных искусств). - Л.-М., 1964. 
8. Смирнова К А. Искусство Италии конца ХШ-ХУ веков. - М., 1988. 
9. Ротенберг Е. К Западноевропейское искусство XVII ст. (Серия "Памятники 

мирового искусства") - М., 1971. 
10. Левина И. М. Искусство Испании ХVІ-ХVІІ веков. - М., 1965. 
11. Каптерева Т. І7. Искусство Испании. Очерки. Средние века. Эпоха 

Возрождения.-М., 1989. 
12. Ротенберг Е. К Искусство Голландии XVII века. (Серия "Памятники мирового 

искусства) - М., 1971. 
13. Голландская и фламандская живопись. / Альбом. - М., 1970. 
14. Каптерева Т. П., Искусство Франции -М., 1969. 
15. Кожина Е. Ф. Искусство Франции XVIII века. - Л., 1971. 
16. Калитина К И. Французское изобразительное искусство конца ХVІІ-ХХ веков.-

Л., 1990. 
17. Лисенков Е. Г. Английское искусство XVIII века. - Л., 1964. 
18. Яворская Н. В. Западноевропейское искусство XIX века. - М., 1962. 
19. Западноевропейское искусство второй половины XIX века /Под ред. Б. Р. 

Виппера. -М., 1975. 
20. Раздолъская В. И. Искусство Франции второй половины XIX века. - Л., 1981. 
21. Ревалд Дж. История импрессионизма. — Л.-М., 1959. 
22. Ревалд Дж. Постимпрессионизм.-Л.-М., 1962. 
23. Кантор А. М. Изобразительное искусство XX века. - М., 1973. 
24. Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран 

и народов мира. - М., 1989. 
25. Куликова И. С. Сюрреализм в искусстве. - М., 1970. 
26. Малаков Н. Я\ Модернизм. Критические очерки / Под ред. В. Ванслова. - М., 

1986. 
27. Крючкова В. А. Антиискусство. Теория и критика авангардистских движеий. -

М., 1985. 
Тематичні монографії, присвячені творчості видатних художників: 
1. Лившиц Н. А. Бернини. - М., 1967. 
2. Лоренцо Бернини. Воспоминания современников. - М., 1966. 
3. Знамеровская Т. П. Караваджо. - М., 1956. 
4. Караваджо и караваджизм. - Л., 1988. 
5. Лазарев В. К. Леонардо да Винчи. - М.-Л., 1952. 
6. Микеланджело. Сборник. Вступительная статья В. Н. Лазарева. - М. 
7. Каптерева Т. П. Веласкес. - М., 1961. 
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8. Раздолъская В. И. Рубенс Питер Пауль. - М.-Л., 1964. 
9. Седова Т. А. Рембрандт. - М., 1978. 
10. Рембрандт. Альбом. Вступительная статья Ю. Кузнецова. - М., 1972. 
11. Герман М. Г. Антуан Ватто (Серия "Жизнь в искусстве"). - Л., 1984. 
12. Золотое Ю. К Шар ден. Альбом. -М., 1962. 
13. Прокофьев В. Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. - М., 1986. 
14. Прокофьев В. К Теодор Жерико. - М.? 1963. 
15. Жюлиан Филипп. Эжен Делакруа. / Пер. с фр. - М., 1986. 
16. Пассерон Роже. Домье. Свидетель своей зпохи. -М., 1984. 
17. КалитинаН. Я. Курбе. -М., 1981. 
18. Ренуар Жан. Опост Ренуар. / Пер. с польск. - М., 1970. 
19. Перрюшо Анри. Жизнь Ренуара. / Пер. с фр. - М., 1986. 
20. Клод Моне. Альбом. Автор-сост. В. А. Кулаков (Серия "Мастера 

изобразительного искусства"). - М., 1989. 
21. Даниелъсон Б. Гоген в Полинезии. / Пер. со шведск. - М., 1973. 
22. Перрюшо Анри. Жизнь Ван Гога. / Пер. с фр. - М., 1987. 
23. Матвеева А. Б. Роден. -М., 1962. 
24. Дмитриева И. А. Пикассо. - М., 1971. 
25. ВерджерДж. Ренато Гуттузо./ Пер, с англ. - М., 1962. 
26. Античные мыслители об искусстве. Филострат. - М., 1938. 
27. Лоренцо Гиберти. Комментарии. - М., 1938. 
28. Леонардо да Винчи. Избранное. - М., 1952. 
29. Базари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитих живописцев, ваятелей и 

зодчих. В 5 т. - М., 1956-1971. 
30. Челлини Б. Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, 

написанная им самим во Флоренции. - М., 1958. 
31. Дидро Д. Салоны. -М., 1989. 
32. Хогарт У. Анализ красоты. - Л., 1987, 
33. Делакруа Эжен. Дневник. Т. 1,2. -М., 1961. 
34. Ван Гог. Письма. - Л.-М., 1966. 
35. Гоген Поль. Письма. Ноа-Ноа. /Из книги "Прежде и потом". - Л., 1972. 
Навчальне видання 

 
Інформаційні ресурси 

 

http://ua.worlddocuments.org/docs/index-2276.html 

http://gendocs.ru/v1197/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B
8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D
0%B2 

http://www.lnu.edu.ua/faculty/pravo/uzk/lekci_z_istori_svitovo_ta_vitchiznyano.pdf 

http://ua.worlddocuments.org/docs/index-2276.html
http://gendocs.ru/v1197/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
http://gendocs.ru/v1197/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
http://gendocs.ru/v1197/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
http://gendocs.ru/v1197/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
http://www.lnu.edu.ua/faculty/pravo/uzk/lekci_z_istori_svitovo_ta_vitchiznyano.pdf

