
Опис окремої одиниці освітньої програми 

Історія мистецтв 

Тип дисципліни: вибіркова 

Семестр: третій  

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), 

аудиторні години – 64 (лекції –32 год., практичні заняття – 32 год.); самостійна 

робота – 56.  

Лектор: кандидат філософських наук, доцент Петрів Оксана Василівна 

Результати навчання: 

 знати особливості і тенденції розвитку зарубіжного та українського 
мистецтва;  

 характеризувати витоки зарубіжного та українського мистецтва; 
 аналізувати особливості становлення зарубіжного та українського 

мистецтва; 
 знати національну специфіку вітчизняного мистецтва; 
 висвітлювати роль мистецтва у житті та розвитку суспільства; 
 аналізувати основні періоди розвитку мистецтва; 
 характеризувати особливості мистецтва певної культурно-історичної 

доби; 
  аналізувати основні напрями розвитку зарубіжного та українського 

мистецтва; 
 здійснювати порівняльний аналіз розвитку мистецтва того чи іншого 

культурного регіону; 
 давати характеристику мистецьких стилів, напрямів, течій; 
 знати відомості про творчість провідних майстрів зарубіжного та 

українського мистецтва; 
 характеризувати видатні архітектурні споруди, твори живопису та 

скульптури зарубіжного та українського мистецтва. 
Спосіб навчання: аудиторне 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи 

матеріальної культури, Історія української культури, Історія літератури, Історія 

театру. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Розділ 1. Зарубіжне мистецтво: Предмет та завдання курсу. Мистецтво 

найдавніших часів. Мистецтво Стародавнього Сходу. Мистецтво Давньої 

Греції. Мистецтво Давнього Риму. Мистецтво Середньовіччя. Романське та 



готичне мистецтво. Мистецтво епохи Відродження. Мистецтво Нового часу. 

Мистецтво 18 ст. Мистецтво 19 ст. Мистецтво другої половини 19 – початку 

20 ст. Мистецтво 20 ст. – початку 21 ст. Розділ 2. Мистецтво України: 

Мистецтво найдавніших часів. Мистецтво Київської Русі. Мистецтво 14 – 

першої половини 16 ст. Мистецтво другої половини 16 – першої 

половини 17 ст. Мистецтво бароко. Мистецтво класицизму і романтизму. 

Мистецтво другої половини 19 – 20, початку 21 ст. 

Рекомендована література: 

1. Асєєв Ю.С. Шедеври світової архітектури. – К.: Будівельники, 1982. – 
87 с. 

2. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв / пер. з англ. – К.: 
Махаон-Україна, 2007. – 512 с. 

3. Вечерський В.В. Українські дерев’яні храми. – К.: Наш час, 2007. – 271 
с.: іл. 

4. Історія української архітектури / Ю.С.Асєєв, В.В. Вечерський, 
О.М. Годованюк та ін.; За ред. В.І. Тимофієнка. – К.: Техніка, 2003. – 
472 с. 

5. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: 
навч. посіб.: У 3 ч. / передм. проф. В. Скотного. – Львів: Світ, 2003 (1 
ч.), 2004 (2 ч.), 2005 (3 ч.). 

6. Леонтьєв Д.В. Архітектура України. Велика ілюстрована 
енциклопедія. – Х.: Веста, 2010. – 224 с.: іл. 

7. Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Мистецтво, 1989. – 206 с.: іл. 

8. Ничкало С.А. Мистецтвознавство: короткий тлумачний словник. – К.: 
Либідь, 1999. – 208 с. 

9. Петрів О.В. Історія архітектури: підручник – Дрогобич: Видавничий 
відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка, 2014 – 272 с. 

10. Петрів О.В. Образотворче мистецтво : підручник – Дрогобич : 
Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 300 с. 

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, усне 

опитування, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

• Поточний контроль: усне опитування, співбесіда з лектором. 
• Підсумковий контроль: екзамен у 3 семестрі.  
• 100-бальна шкала оцінювання 

Мова навчання: українська. 



Кафедра: Культурології та мистецької освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


