
Опис окремої одиниці освітньої програми  

 
Історія українського образотворчого мистецтва 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором спеціальності). 

Семестр:   
третій. 
Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні 
заняття – 16; самостійна робота – 58. 

Лектор:  
старший викладач Савчин Галина Віталіївна   
Результати навчання: 

студент повинен знати: 

 основні поняття та терміни курсу;  

 види та жанри мистецтва;  

 особливості і тенденції розвитку українського  образотворчого мистецтва;   

 основні компоненти становлення та розвитку українського образотворчого мистецтва; 

 особливості мистецьких напрямів українського образотворчого мистецтва;  

 найвидатніші мистецькі пам’ятки світового значення від найдавніших часів до сучасності, 

їх місцезнаходження, призначення, стильову специфіку 
студент повинен вміти:  

 аналізувати особливості становлення українського образотворчого мистецтва;  

 інтегрувати українську культуру через призму мистецтва;  

 відтворювати закономірності розвитку українського мистецтва у різні епохи;  

 визначати та аналізувати основні напрями розвитку українського мистецтва;  

 встановлювати хронологію періодизації історії українського мистецтва; здійснювати аналіз 
художнього твору: автор, назва, період, стиль, вид, жанр, техніка, композиція, засоби 
передачі змісту, задуму, емоційний вплив;  

 знати відомості про творчість провідних майстрів українського мистецтва.  
Спосіб навчання:  

аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Історія зарубіжного образотворчого мистецтва 

 Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли 

 Скульптура 

 Композиція 

Зміст навчальної дисципліни:  

Мистецтво найдавніших часів. Мистецтво античного періоду. Мистецтво Київської Русі.  

Мистецтво ХІV – першої половини ХVІІ ст. Мистецтво бароко і рококо. Мистецтво доби 
класицизму і романтизму. Мистецтво середини ХІХ – 80-х років ХХ ст. Мистецтво незалежної 
України. 

Рекомендована література: 
Основна: 

1. Історія українського мистецтва : в 5 т. / під ред. Г. Скрипник – К. : НАН України. ІМФЕ ім. М. Т. 
Рильського, 2007 – 2011. 

Т. 1: Мистецтво первісної доби та стародавнього світу.  – 710 с.  
Т. 2: Мистецтво середніх віків. – 1296 с. 
Т. 3: Мистецтво другої половини XVI - XVIII століття. – 1088 с. 
Т. 4 Історії декоративного мистецтва України – 512 с. 
Т. 5 : Мистецтво XX століття. – 1048 с. 

2. Історія українського мистецтва : в 6 т. / АН Української РСР – К. : УРЕ, 1966 – 1968. 



Т. 1 : Мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі. – 1966. – 455 с.  
Т. 2 : Мистецтво XIV - першої половини XVII століття. – 1967. – 471 с.  
Т. 3 : Мистецтво другої половини XVII - XVIII століття. – 1967. – 471 с.  
Т. 4 : Мистецтво кінця XVIII - першої половини XIX століття, Кн. 1. – 1969. – 363 с. р. 
Т. 5 : Радянське мистецтво 1917-1941 років. – 1967. – 479 с.  
Т. 6 : Радянське мистецтво 1941-1967 років. – 1968. – 451 с.  

3. Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. : у 3 ч. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. 
Черепанова. – Львів : Світ. – Ч. 1. – 2003. – 256 с. ; Ч. 2. – 2004. – 267 с. ; Ч. 3. – 2005. – 286 с. 

4. Мистецтво незалежної України: Навч. посіб. /За ред. Анучина Л.В..– Х.: СПДФО Ізрайлев Є.М., 2007. – 
84 с.  

Додаткова 

5. Попович М. В. Нарис історії культури України. – Київ : “АртЕк”, 2001. – 728 с. 

6. Самойлович В. П. Народна архітектура України в ілюстраціях / В. П. Самойлович. – К. : Абрис, 1999. – 
281 с. : іл. 

7. Українська культура : лекції / За ред. Д. Антоновича ; [упор. С.Ульяновська]. – К. : Либідь, 1993. – 592 
с. 

8. Українська культура : історія і сучасність : навч. посіб. / С. О. Черепанова, В. Г. Скотний, І. В. Бичко ; 
за ред. С. О. Черепанової. – Львів : Світ, 1994. – 456 с. 

9. Шонк-Русич К. Історія українського мистецтва в ілюстраціях / К. Шонк-Русич. – Нью-Йорк, 1978. – 298 
с. : іл.  

10. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв / [Пер. з англ.]. – К. : Махаон-Україна, 2007. – 512 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота.  

Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль: виконання аудиторних та індивідуальних завдань, написання реферату, 
співбесіда. 

 підсумковий контроль: залік у третьому семестрі. 

 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 
культурології та мистецької освіти. 

 


