
 Додаток 1  

 

Інформація до каталогу вибіркових дисциплін  

на 2018 / 2019 навчальний рік 

Факультет початкової та мистецької освіти 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ( 2, 3 курси)  

6.020205 Образотворче мистецтво* ( 4 курс) 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки) 

 

Цикл загальної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 ІІ 3 2.1. Кіномистецтво і 

телебачення 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Історія 

зарубіжного образотворчого мистецтва. Історія українського 

образотворчого мистецтва. Зміст дисципліни: Основи кінознавства. 

Європейський та американський кінематограф. Український кінематограф. 

Викладач: доц., к.філос.н. Дротенко В.І. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

2 ІІ 3 2.2. Історія театру Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія зарубіжного 

образотворчого мистецтва. Історія українського образотворчого мистецтва. 

Зміст дисципліни: 1.Історія зарубіжного театру: Історія античного та 

середньовічного театру. Англійський театр. Італійський театр. Французький 

та німецький театр. Театр Сходу. 2. Історія українського театру. Найдавніші 

форми театралізованих дійств. Національний театр ХІ-ХVІІІ ст. Зародження 

професійного театрального мистецтва. Драматичний театр ХХ – початку 

ХХІ ст. Викладач: доц., к.філос.н. Білан Т.О. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 



3 ІІ 4 3.1. Українознавство Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Історія 

українського образотворчого мистецтва. Філософія. Зміст дисципліни: 

Українознавство як інтегративна наукова галузь. Історичні етапи розвитку 

українознавства. Україна в писемних пам’ятках Х-ХІІІ ст. Українське 

літописання ХІV-ХVІІІ ст. Україна в зарубіжних джерелах та дослідженнях 

іноземних авторів. Відомості про Україну в творах іноземного походження. 

Україна в описових та політичних творах та наукових дослідженнях ХVІІІ-

ХХ ст. Україна: етнос, етногенез та етнічні процеси. Україна: націогенез та 

розвиток української національної ідеї. Україна: традиції державотворення. 

Україна та світове українство. Викладач: доц., к.істор.н. Гладкий М.І. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

4 ІІ 4 3.2. Демографія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Етногеографія 

України. Етнологія України. Зміст дисципліни: Загальні питання теорії та 

історії демографії. Методологія та методика демографічного аналізу. 

Відтворення населення як єдність демографічних процесів. Структура 

населення України. Викладач: доц., к.істор.н. Гладкий М.І. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

5 ІІ 4 4.1. Етнологія України Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Демографія.  

Зміст дисципліни: Загальні питання теорії та історії етнології. Етнічна 

історія українського народу. Матеріальна культура. Духовна культура. 

Викладач: доц., к.істор.н. Гладкий М.І. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

6 ІІ 4 4.2. Етногеографія України Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Демографія. 

Зміст дисципліни: Теоретична та методологічна основа курсу. 

Етногеографічна та геополітична характеристика України. Етногеографічне 

районування України. Географія розселення українців, які проживають за 

кордоном. Етнічний склад населення України. Етногеографічні процеси в 

Україні упродовж ХХ – початку ХХІ ст. Викладач: доц., к.філос.н. Костюк 

Л.Б. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 



7 ІV 7 8.1. Історія мистецтв Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Історія 

зарубіжного образотворчого мистецтва. Історія українського 

образотворчого мистецтва. Філософія. Історія театру. Кіномистецтво і 

телебачення. Зміст дисципліни: Вступ до предмету «Історія мистецтв». 

Мистецтво арабо-мусульманського та африканського культурних регіонів. 

Мистецтво індійського та далекосхідного культурних регіонів. Мистецтво 

латино-американського та північно-американського культурних регіонів. 

Мистецтво європейського культурного регіону. Мистецтво слов’янських 

країн. Викладач: доц., к.філос.н. Дротенко В.І. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

8 ІV 7 8.2. Філософія освіти Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: система освіти. Зміст 

дисципліни: Предмет філософії освіти. Природа педагогічного мислення. 

Виховання як предмет філософського аналізу. Душевно-духовні виміри 

педагогічного процесу. Зміст проблеми гуманізації та гуманітаризації 

освіти. Проблема цілісності освітнього процесу. Викладач: доц., канд. 

філос. наук, Бичков’як О.В. 

Філософії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цикл професійної підготовки  
9 ІІ 3 5.1. Педагогічний малюнок  Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Композиція. Рисунок. Живопис. 

Основи кольорознавства. Зміст дисципліни: Педагогічний малюнок як 

невід’ємний компонент професійної діяльності фахівця образотворчого 

мистецтва. Види педагогічного малюнку; його пізнавальний, навчальний та 

творчий аспекти. Методика організації педагогічного малюнку на заняттях з 

образотворчого мистецтва. Художньо-образний зміст вираження 

зображуваного у педагогічному малюванні. Роль і місце педагогічного 

малюнка в освоєнні грамоти зображення предметного середовища людини. 

Методика навчання зображенню людини у контексті педагогічного 

малюнку. Тваринний світ (ссавці, птахи, риби, комахи) як об’єкт 

педагогічного малювання. Педагогічний малюнок у навчанні основ роботи 

над пейзажем. Викладачі: доц., к.мистецтвознавства Сидор М.Б., ст. викл. 

Ясеницька Ж.В. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

10 ІІ 3 5.2. Основи перспективи в 

рисунку  

Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Композиція. Рисунок. Живопис. 

Основи кольорознавства. Зміст дисципліни: Перспектива як основа 

реалістичного зображення натури. Закони та правила перспективи. Види 

перспективи в рисунку. Лінійна перспектива. Кутова та фронтальна 

перспектива. Закономірності сприйняття та побудови форми предметів на 

основі законів перспективи. Зображення в перспективі простих та складних 

геометричних форм. Побудова натюрморту за законами перспективи. 

Перспектива інтер’єру та екстер’єру. Зображення фігури людини засобами 

перспективного рисунку. Цілісність побудови сюжетної композиції на 

основі законів та правил перспективи. Викладач: доц., к.мистецтвознавства 

Сидор М.Б. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 



11 ІІІ 5 2.1. Основи реставрації Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Композиція. Рисунок. Живопис. 

Основи кольорознавства. Зміст дисципліни: Вступ до предмету «Основи 

реставрації». Реставрація пам'яток культури. Історичні відомості 

виникнення реставрації як науки. Здобутки вітчизняної школи. Приклади 

реставраційної діяльності в Україні. Види реставрації. Реставрація творів 

станкового живопису. Реставрація творів монументального мистецтва, 

скульптури та інші види реставрації. Хіміко-технологічні процеси в 

реставрації. Викладачі: доц., к.мистецтвознавства Жишкович В.І., ст. викл. 

Ясеницька Ж.В. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

12 ІІІ 5 2.2. Реставраційний 

живопис 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Композиція. Рисунок. Живопис. 

Основи кольорознавства. Зміст дисципліни: Основи реставрації: теорія і 

практика. Хіміко-технологічні процеси в реставрації. Відомості про 

реставрацію живопису. Живопис в техніці старих майстрів. Технологічні 

операції в процесі реставрації творів живопису. Викладачі: доц., 

к.мистецтвознавства Жишкович В.І., ст. викл. Ясеницька Ж.В. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

13 ІІІ 6 2.1. Основи реставрації Кредити ЄКТС – 8. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Композиція. Рисунок. Живопис. 

Основи кольорознавства. Зміст дисципліни: Новітні методи дослідження. 

Темперний живопис на полотні, приклади реставрації творів. Фресковий 

живопис на вапняній штукатурці. Приклади відреставрованих творів. 

Втрачені твори. Наочні матеріали. Темперний живопис на дереві, 

поліхромна дерев'яна скульптура. Кам'яна скульптура. Реставрація кам'яної 

скульптури. Реставрація гіпсової скульптури. Енкаустика. Розчинники та 

суміші для склеювання фрагментів та відновлення втрат. Суміші для 

очистки воскових поверхонь. Підготовка воску для реставраційних цілей. 

Значення реставраційної діяльності у сфері збереження творів мистецтва. 

Викладачі: доц., к.мистецтвознавства Жишкович В.І., ст. викл. Ясеницька 

Ж.В. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 



14 ІІІ 6 2.2. Реставраційний 

живопис 

Кредити ЄКТС – 8. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Композиція. Рисунок. Живопис. 

Основи кольорознавства. Зміст дисципліни: Робота з поверхнею фарбового 

шару в олійному живописі. Робота з поверхнею фарбового шару в 

темперному живописі. Викладачі: доц., к.мистецтвознавства Жишкович 

В.І., ст. викл. Ясеницька Ж.В. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

15 ІІІ 5 3.1. Комп’ютерна графіка Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Композиція. Рисунок. Живопис. 

Основи кольорознавства. Зміст дисципліни: Вступ до комп’ютерної 

графіки. Апаратне забезпечення комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної 

графіки. Найвідоміші графічні редактори. Графічні файлові формати. 

Моделі кольорів у комп’ютерній графіці. Особливості роботи в програмах 

Paint та CorelDraw. Особливості роботи в програмі PhotoShop.  Викладач: 

доц., к.мистецтвознавства Сидор М.Б. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

16 ІІІ 5 3.2. Графічний дизайн Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Композиція. Рисунок. Живопис. 

Основи кольорознавства. Зміст дисципліни: Графічний дизайн як галузь 

художньо-проектної діяльності. Семантика у графічному дизайні. Основи 

композиції у графічному дизайні. Комп’ютерна графіка. Пакети прикладних 

графічних програм (PhotoShop, СогеІ Draw, Free Ргее Наnd). Колір у 

графічному мистецтві та дизайні. Шрифтовий формат образно-знакового 

вираження графічного зображення. Основи проектної графіки. Графічний 

дизайн у світі речей і предметів. Викладач: доц., к.мистецтвознавства 

Сидор М.Б.   

Культурології та 

мистецької 

освіти 

17 ІІІ 5 7.1. Основи дизайну Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Композиція. Рисунок. Живопис. 

Основи кольорознавства. Зміст дисципліни: Дизайн як феномен культури. 

Історія виникнення та розвитку дизайну. Художньо-образна мова дизайну. 

Види дизайну за середовищем професійної діяльності. Етнічний  дизайн. 

Графічний  дизайн. WEB-дизайн. Промисловий дизайн. Дизайн середовища. 

Викладачі: проф., д.мистецтвознавства Никорак О.І., ст. викл. Савчин Г.В. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 



18 ІІІ 5 7.2. Етнодизайн Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Композиція. Рисунок. Живопис. 

Основи кольорознавства. Зміст дисципліни: Етнодизайн як специфічна 

форма творчої діяльності. Історія розвитку етнодизайну. Етнокультурна 

складова сучасного мистецтва. Основні напрямки етнодизайну. Дизайн-

об’єкт за етнічними мотивами. Викладачі: проф., д.мистецтвознавства 

Никорак О.І., ст. викл. Савчин Г.В. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

19 ІІІ 6 9.1. Народознавство у 

мистецтві 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Композиція. Рисунок. Живопис. 

Історія зарубіжного образотворчого мистецтва. Історія українського 

образотворчого мистецтва. Зміст дисципліни:  Історико-етнічні аспекти 

народна культура українців.. Народна культура українців в творчості 

українських художників. Народна культура – джерело розвитку 

декоративно-прикладного мистецтва.. Вплив народної культури на розвиток 

хореографічного мистецтва. Відображення народного життя в українській 

пісенній творчості. Викладач: доц., к.істор.н. Гладкий М.І. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

20 ІІІ 6 9.2. Фольклор України Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Композиція. Рисунок. Живопис. 

Історія українського образотворчого мистецтва. Зміст дисципліни: 

Фольклор у контексті духовної культури народу. Фольклористика та 

історичні етапи її розвитку. Міфологія та замовляння. Календарно – 

обрядовий та календарно-обрядовий фольклор. Епічні жанри фольклору. 

Українська пісенна творчість. Прозові жанри фольклору. Малі фольклорні 

жанри. Викладач: доц., к.істор.н. Гладкий М.І. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

 

  

Декан факультету                                                                                         Кутняк І.М. 

 

"_22_"__лютого_ 2018 р. 


