
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 
Іконопис  
Тип дисципліни: за вибором студента  
Семестр: другий.  
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7),  
аудиторні години: лекції – 16, практичні заняття – 48; самостійна робота – 146.  
Лектори: кандидат філософських наук, доцент Дротенко Валентина Іванівна, 
       кандидат педагогічних наук Кекош Олег Михайлович  
Результати навчання:  

Загальна компетентність: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
культурологічної та мистецтвознавчої інформації з різних джерел; здатність проводити 
культурологічні та мистецтвознавчі дослідження на відповідному науково-теоретичному і 
науково-методологічному рівні. 

Фахова компетентність: визначати основні тенденції розвитку сакрального  малярства 
(іконографії та іконопису) та його вплив на формування художньо-естетичної свідомості 
індивідів; виявляти  потенціал сакрального малярства у розвитку культури суспільства та 
індивіда; володіти фундаментальними поняттями і категоріями іконографії та іконопису, 
сучасними методами його культурологічного аналізу та обґрунтовувати власні світоглядні 
позиції; вирішувати проблеми культурологічного значення сакрального мистецтва й акуму-
лювати їх у практичній професійній діяльності. 
Спосіб навчання: аудиторне.  
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Декоративний живопис», 
«Станкове і монументальне малярство»,  «Експертна оцінка творів мистецтва», «Філософія 
культури і мистецтва» 
Зміст навчальної дисципліни: Призначення ікони. Джерела української ікони. Київ – центр 
ікономалярства у Східній Європі (Середньовіччя, XI – XIII ст.). Українська ікона 
Візантійського стилю (Пізнє Середньовіччя, XIV – XV ст.). Українська ікона стилю 
ренесансу (XVI ст.). Стильовий ренесансно-бароковий синтез (перша половина XVII ст.). 
Ікона барокового стилю (друга половина XVII – XVIII ст.). Українська ікона стилю 
романтизму й класицизму (XIX ст.). Українська ікона ХХ століття. 
Рекомендована література:  

1. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво : Навч.посібн.: У 3 ч. / 
Передмова проф. С.Павлюка. Ч.2. – Львів: Світ, 2004. – 268 с.  

2. Степовик Дмитро. Історія української ікони Х – ХХ століть. Вид 2-ге, стереотип. – К. : 
Либідь, 2004. – 440 с., іл.. // http://uartlib.org/allbooks/istoriya-ukrayinskogo-mistetstva/dmitro-
stepovik-istoriya-ukrayinskoyi-ikoni-10-20-stolit/ 

3. Степовик Дмитро. Українська ікона: унікальність, яка розвивається на основі мистецьких 
стилів [Текст: Назва з екрану]. – Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=114 

4. Стадницька Мар’яна. Церкви Галичини кінця XIX – першої третини ХХ ст.: художній образ 
храму / М.Студницька, Р.Студницький. – Львів: ЛНАМ, 2016. – 252 с.  

5. Зілінко Р. Формування і структура українського іконостаса / Облаштування інтер’єру 
українських храмів. – Електронний ресурс. – Режим доступу: 
https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/interior/ikonostas 

6. Мартиненко Л.Б. Своєрідність іконопису як духовної творчості // Мультиверсум. 
Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2005. - № 46. – Електронний ресурс. 
– Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_46/Martynenko.htm 

Форми та методи навчання:  
лекції, семінарські заняття, усне опитування, самостійна робота.  
Методи і критерії оцінювання: 
поточний контроль: усне опитування, контрольні роботи, захист ІНДЗ.  
підсумковий контроль: екзамен у другому семестрі.  
100-бальна шкала оцінювання.  
Мова навчання: українська.  
Кафедра: культурології та мистецької освіти. 
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