
Опис окремої одиниці освітньої програми 
Сакральне мистецтво  
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.  
Лектор: кандидат філософських наук, доцент Дротенко Валентина Іванівна.  
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 мистецтва 
та його вплив на формування художньо-естетичної свідомості індивідів; виявляти  потенціал 
сакрального мистецтва у розвитку культури суспільства та індивіда; володіти 
фундаментальними поняттями і категоріями сакрального мистецтва, сучасними методами 
його культурологічного аналізу та обґрунтовувати власні світоглядні позиції; вирішувати 
проблеми культурологічного значення сакрального мистецтва й акумулювати 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: Розділ 1. Сакральне як феномен культури. Поняття 
сакрального мистецтва. Іконографія. Розділ 2. Сакральне мистецтво України. Витоки християнізації 
мистецтва. Синтез мистецтв у християнській традиції (теоретичний та естетичний аспекти). 
Сакральне мистецтво XIV – першої половини XVI ст.. Мотиви готики. Ренесансне сакральне 
мистецтво на землях України. Сакральне мистецтво періоду Бароко і Рококо. Сакральне мистецтво 
класицизму і романтизму. 
Рекомендована література:  

1. Антонович Дмитро. Українська скульптура // Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра 
Антоновича / Упор. С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С. В. 
Ульяновської, В. І. Ульяновського. — К.: Либідь, 1993. — 592 с.; іл. («Пам’ятки історичної думки України») / 
http://litopys.org.ua/cultur/cult18.htm  

2. Антонович Дмитро. Українське малярство // Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра 
Антоновича / Упор. С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С. В. 
Ульяновської, В. І. Ульяновського. — К.: Либідь, 1993. — 592 с.; іл. («Пам’ятки історичної думки України»)./ 
http://litopys.org.ua/cultur/cult19.htm 

3. Вежбовська Л.Р. Український авангардизм у пошуку сакральних форм сучасності // 
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/24.pdf 

4. Визначні місця в Карпатах : Церкви та храми Карпат. – Електронний ресурс. – Режим доступу:  // 

http://carpathians.eu/viznachni-miscja/cerkvi-ta-khrami-karpat.html 

5. Готика / Архітектура України. – Електронний ресурс. – Режим доступу: 

https://sites.google.com/site/arhisasha18/gotika 

6. Дерев'яна архітектура українських земель / Архітектура України. – Електронний ресурс. – Режим 
доступу: https://sites.google.com/site/arhisasha18/derev-ana-arhitektura-ukraienskih-zemel 

7. Дротенко В.І. Історія мистецтв : тексти лекцій [для студентів галузі знань 0101 Педагогічна освіта, 
галузі знань 0202 Мистецтво] / Дротенко Валентина Іванівна. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені 
Івана Франка, 2015. – 148 с. 
Форми та методи навчання:  
лекції, семінарські заняття, усне опитування, самостійна робота.  
Методи і критерії оцінювання: 
поточний контроль:усне опитування, письмові самостійні 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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