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МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО - І 

 

Тип Дисциплiна загальної пiдготовки, 
фахова 

Код К-3 

Семестр 2 

Загальна кiлькiсть кредитiв / годин: 4 кредити / 120 год. 
Форма контролю іспит 

Викладач к. і. н., доцент, доцент кафедри 
української філологiї і культури 

Петрова І.В. 
Необхiднi обов’язковi попереднi та 
супутнi навчальнi дисциплiни: 

«Теорія культури: вступ до 
спеціальності», «Українознавчі 
студії», «Історія культури: українська 
культура-І», «Теорія культури: 
культурологічні вчення-І», «Історія 
культури: зарубіжна культура-І». 

 

Мiсце у структурно-логiчнiй схемi: К-3. Мистецтвознавство-І  
Викладається на першому роцi 

навчання 

Форми навчання: лекцiї, практичнi заняття, самостiйна 
робота 

Критерiї оцiнювання: поточний контроль – 60 балiв 

пiдсумковий контроль (іспит) – 40 

балiв 

Мова викладання: українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Сутність та структура мистецтвознавства.. Поняття «вид мистецтва» і 
«жанр мистецтва», основні можливості класифікації мистецтва. Методи 
мистецтвознавчого аналізу художніх творів (іконологічний, формально-

стилістичний та семіотико-герментевтичний).  Живопис. Ритм. Перспектива. 
Композиції та вирішення просторів в образотворчому мистецтві. Колір у 
природі та живопису. Графіка як вид мистецтва. Скульптура. Різновиди 
скульптури (монументальна, станкова, рельєфи). Техніка і технологія 
скульптури. Специфіка архітектури як виду мистецтва. Функціональні, 
конструктивні та естетичні якості архітектури. Декоративно-ужиткове 
мистецтво.  Специфіка театрального мистецтва. Хореографічне мистецтво. 
Розвиток уявлень про культуру та мистецтво у період Давнього світу та 
Середньовіччя. Пліній як історик античного мистецтва. Принципи естетики 
та теорії мистецтва в трактаті Вітрувія «Десять книг про архітектуру». Теофіл 
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«Твори про різні види мистецтва». Ідея гідності (dignitas) .в інтерпретації 
Піко делла Мірандола. Теорія живопису і архітектури Л.Б.Альберті. 
Проблема художнього смаку в естетиці Просвітництва. «Історія мистецтва 
давнини» Й. Вінкельмана. Народження академій і формування академічного 
руху в Європі: Флорентійська академія, «Академія малюнка» Джорджо 
Вазарі, Болонська академія, Французька академія живопису і архітектури. Г. 

Вельфлін (1864-1945) та його історія мистецтва «без імен». Основні праці: 
«Ренесанс та бароко» (1888), «Мистецтво Альбрехта Дюрера» (1905), 
«Основні поняття історії мистецтва» (1915). Віденська школа 
мистецтвознавства. М. Дворжак ( 1874-1921). Значення його досліджень з 
готичного мистецтва. Абі Варбург (атлас «Мнемозіна»). Алоїз Рігль: 
концепція «художньої волі». Метод іконологїї Ервіна Панофського. Рудольф 
Арнхейм: теоретик «візуального мислення». Музикальна теорія Едуарда 
Ганслика як обґрунтування  естетики формалізму. Ранні синкретичні форми 
мистецтва. Мегалітична архітектура – поховальні та культові споруди, 
дольмени, менгіри, кромлехи. Періодизація давньоєгипетського мистецтва. 
Мистецтво Стародавнього царства. Мистецтво Нового царства. Храм 
Хатшепсут. Реалізм амарнського мистецтва. Мистецтво Давньої Месопотамії 
(Міжріччя). Мистецтво Давнього Ірану. Ахеменідський стиль в архітектурі, 
найвизначніші пам’ятки (мавзолей Кіра ІІ, скельна гробниця Дарія І, палацові 
архітектурні комплекси у Пасаргаді та Персеполі). Мистецтво Давньої Індії. 
Культові будівлі буддизму. Релікварії – “ступи” (ступа в Санчі – III ст. до 
н.е.). Егейське мистецтво. Палац у Кноссі: його план, центральний двір, 
світлові колодязі, багатоповерховість, сходи, колони, оздоблення стін. 
Настінний живопис: зображення тварин, биків, їх міфологічне та культове 
значення. 

 

 

Програмні результати навчання, визначенi в освітній програмі: 
ПРН-1. Продемонструвати знання і розуміння основних понять і термінів, 
сучасних концепцій, підходів, методів, що перебувають в основі професійної 
діяльності. 
ПРН-5. Підтвердити навички застосування технологій і методів в організації 
й проведенні наукових досліджень.   
ПРН-9. Довести знання та розуміння специфіки етнокультурних феноменів 
(зразків народної творчості, народних звичаїв, свят і обрядів тощо), а також 
здатність розробляти й реалізувати етнокультурні проекти. 
ПРН-11. Аналізувати соціально-культурну діяльність за визначеними 
критеріями, оцінювати і аргументувати проблеми та перспективи 
соціокультурної політики в Україні. 
ПРН-19. Продемонструвати володіння методикою підготовки та організації 
різноманітних форм дозвіллєвої діяльності з представниками різних вікових 
та соціальних категорій населення. 

 
 


