
Опис окремої одиниці освітньої програми 

 
Історія зарубіжного  і  українського образотворчого мистецтва  

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором спеціальності). 

Семестр:  

перший (заочна форма навчання).  

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 8, практичні заняття – 2; 

самостійна робота – 80.  

Лектор:  

кандидат ф ілософських наук, доцент Білан Тетяна Орестівна  

Результати навчання:  

знати: 

 особливості і тенденції розвитку зарубіжного і українського образотворчого мистецтва;  

 еволюцію мистецтва як художньої картини світу;  

 основні компоненти становлення зарубіжного  і українського образотворчого мистецтва та 

взаємозв’язок між ними;  

 особливості мистецьких напрямів зарубіжного  і українського образотворчого  мистецтва;  

вміти: 

 аналізувати мистецтво р ізних видів, жанрів, стилів;  

 інтегрувати світову культуру кр ізь призму духовного світовідчуття; 

  інтерпретувати твори зарубіжного і українського образотворчого мистецтва р ізних жанрів та 

аргументувати сво ї судження.  

Спосіб навчання :  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли  

 Композиція  

 Рисунок 

 Живопис з пленером 

Зміст навчальної дисципліни:  

Розділ 1. Мистецтво Стародавнього світу, епохи Середнь овіччя та Відродження. Завдання та зміст 

курсу. Мистецтво Стародавнього світу. Мистецтв Середніх віків.  Мистецтво епохи Відродження. Розділ 2. 

Образотворче мистецтво Нового та Новітнього часу. Західноєвропейське і українське мистецтво ХVІІ ст. 

Західноєвропейське і українське мистецтво ХVШ ст.  Образотворче мистецтво Європи і України XIX –  поч. 

ХХ ст.  Мистецтво Західної Європи і України ХХ – ХХІ ст. 

Рекомендована література:  
Основна 

1. Білан Т.О. Історія зарубіжного мистецтва: методичні матеріали до семінарських занять. Навчальний посібник. –  

Дрогобич: РВ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 189 с.  

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

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

4. Світова художня культура: Від первісного суспільства до початку середньовіччя: Навч. посіб. / О.П. Щолокова, 

С.В. Шип, О.Л.Шевнюк, О.М.Семашко. – К.: Вища шк., 2004. – 175с.  

5. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник. / Н.Є. Миропольська, Е.В.Бєлкіна, 

Л.М.Масол, О.І.Онішенко. – К.Вища школа, 2001. – 191 с.  
Допоміжна 

6. Гірц К. Інтерпретація  культур: Вибрані есе / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2001. – 542с.  

7. Білан Т., Петрів О. Культурологія: Навчальний посібник / Білан Т., Петрів О. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 176 с.  

8. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Керівник авт. колективу Л.Т. Левчук. – Київ: 
Либідь, 2000. – 520 с.  

Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, усне опитування, самостійна робота.  

 Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль: усні відповіді, співбесіда з лектором.   

 підсумковий контроль: залік у першому семестрі. 

 100-бальна шкала оцінювання  

Мова навчання: українська. 

Кафедра: 

культурології та мистецької освіти. 


