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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Назва дисципліни: Світова художня культура з методикою викладання 

Код навчальної дисципліни за ОПП: 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Освітньо-професійна програма: ОПП: Середня освіта (Музичне мистецтво та художня 

культура) 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) 

Форма навчання: Денна 

Курс: 1-й 

Семестр: 1-2-й 

Тип дисципліни Нормативна 

Кількість кредитів   3 

Блоків (модулів)   2 

Загальна кількість годин  90 

Тижневих годин для денної форми навчання 2 

Лекції 20 год. 

Практичні, семінарські 16 год. 

Самостійна робота 54 год. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання  

(есе, аналітичний звіт, тези тощо) 
реферат 

Вид підсумкового контролю: 1 сем. - залік, 2 сем. - екзамен 

Сторінка дисципліни на сайті університету http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=661 

Зв’язок з іншими дисциплінами. 

«Історія світової художньої культури», «Теорія і методика 

художньої культури», «Історія розвитку європейської 

художньої культури», «Зарубіжна музична література», 

«Сучасна художня культура» 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Світова художня культура з методикою викладання» полягає у 

наступному: 

- дати студентам знання про специфіку функціонування і розвитку світової художньої культури; 

-  підготувати професійного фахівця в галузі художньої культури; 
- навчити використовувати здобуті в процесі вивчення курсу знання в подальшій професійній діяльності; 

- сформувати світогляд майбутнього вчителя художньої культури, розвинути його педагогічне мислення; 

- ознайомити з основними культурологічними, мистецтвознавчими термінами; 
- озброїти знаннями з методики викладання предмету «Художня культура». 

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Світова художня культура з методикою викладання»: 

- збагатити кругозір майбутнього вчителя культурологічних і мистецьких дисциплін; сприяти формуванню естетичного 

смаку, засвоєнню й поглибленню мистецтвознавчих і культурологічних знань; 
- навчити студентів використовувати художню мову різних видів мистецтва в процесі роботи із школярами з метою 

формування особистої культури, позитивних ідейно-моральних переконань, адекватного сприйняття високохудожніх 

творів мистецтва; 
- розвинути вміння оцінювати, аналізувати, інтерпретувати культурні явища різних епох, стилів, жанрів, форм;  

- сформувати вміння формулювати і грамотно аргументувати власні судження, особисту позицію щодо орієнтації на ті 

чи інші моральні, духовні цінності; 

 - навчити самостійно, адекватно підбирати необхідні засоби, методи, прийоми, форми роботи з учнями в процесі 
викладання комплексу мистецтвознавчих дисциплін; 

 - опанувати зі студентами необхідні для здійснення професійної педагогічної діяльності методичні знання. 

 
3. Компетентності та результати навчання 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Світова художня культура з методикою викладання» у студента 

мають бути сформовані/закріплені такі компетентності: естетична компетентність; когнітивна компетентність; творча 
компетентність; мотиваційно-ціннісна компетентність; діяльнісно-практична; стильова компетентність. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Світова художня культура з методикою викладання» студент 

повинен: 

 

знати: особливості розвитку світової художньої культури у різні культурно-історичні епохи; загальну характеристику і 



основні риси творчих методів; прізвища і назви основних творів видатних діячів вітчизняної художньої культури в межах 

програми курсу; причини безсмертя і невичерпності змісту величних творінь мистецтва, створених українськими митцями у 
різні епохи; зв'язок мистецтва і епохи, в яку даний твір було створено; роль мистецтва у формуванні суспільної свідомості; 

причини спільності та своєрідності художніх культур представників різних народів і націй, що мешкають за різних на різних 

континентах у відмінних умовах; взаємозв'язок і особливість розвитку різних видів мистецтва, їх конкретні прояви у творах 

мистецтва; історичну обумовленість виникнення та зміни творчих стилів і напрямів світової художньої культури. 
 

вміти: виділяти найбільш характерні елементи здобутків різних видів і жанрів, що дозволяє віднести їх до певного 

культурно-історичного періоду, епохи й регіону; аналізувати шедеври світової художньої культури в контексті епохи, що їх 
створила, і з позицій сучасного сприйняття; порівнювати здобутки різних видів і жанрів у межах однієї епохи або стилю, 

динаміку розвитку жанру від епохи до епохи, втілення провідних тем світового мистецтва в їхній історико-культурній 

динаміці; аналізувати прояви характеру представників різних народів і націй та їхній взаємозв’язок з появою і розвитком 

національних художніх шкіл в межах епохи, що їх створювала; втілювати теоретичні знання у практичній діяльності й в 
процесі здійснення творчих робіт, проектів тощо. 

 

 
 

 
 

 

 



4. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 

Тиж. / 

дата / 

год. 

Тема, план 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 
 

Література 

Ресурси в Інтернеті 

Самостійна робота, 

завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

викона-

ння 

Тиж. 1-2. 
 

2 акад. 

год.  

Модуль І. Історія світової 

художньої культури 

Тема 1. Художня культура 

первісної епохи 

Лекція 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

1. 100 великих легенд и мифов мира / 

Михаил Кубеев. – М.: Вече. – 256 с.: 

ил. – (Иллюстрированная коллекция). 

2. Велика ілюстрована енциклопедія 

історії мистецтв. Пер. с – англ. – К.: 

Махаон–Україна. – 2008. – 512 с.: іл. 

3. Трач С.К. Художня культура. 

Альбом посібник. 10 клас. – 

Тернопіль: Навч. Книга – Богдан, 2010. 

– 64 с. 

3. Шерстобитов В.Ф. У истоков 

искусства. – М.: «Искусство», 1971. – 

200 с. 

4. Щолокова О. П., Шип С. В., 

Шевнюк О. Л., Семашко О. М. Світова 

художня культура. Від первісного 

суспільства до початку середньовіччя. 

– К.: «Вища школа», 2004. – 175 с. 

7. Токарев С. Ранние формы религии. – 

М., 1990. – 148 с. 

8. История искусства зарубежных 

стран: Первобытное общество. 

Древний Восток. Античность. – М.: 

«Изобразительное искусство» 1980. – 

384 с. 

9. Федюшина И.Д. Первые художники 

и скульпторы. – Л.: «Аврора», 1971. - 

40 с. 

10 Любимов Л.Д. Искусство древнего 

мира. – М.: «Просвещение». -  1971. – 

Опрацювати питання: 

  

1.Загальна 

характеристика первісної 

епохи та її періодизація. 

2. Специфіка художньої 

культури первісного 

суспільства. 

 3. Первісне мистецтво, 

його синкретичний 

характер, перші 

здобутки. 

 

 

1 До 20.09 



319 с. 

 

Тиж. 3-4. 

 

3 акад. 

год. 

Тема 2. Художня культура Давніх 

цивілізацій 

Лекція 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

8. История искусства зарубежных 

стран: Первобытное общество. 

Древний Восток. Античность. – М.: 

«Изобразительное искусство» 1980. – 

384 с. 

Афанасьева В., Луконин В., 

Померанцева Н. Малая история 

искусств: искусство Древнего Востока. 

– М.: «Искусство». -1976. – 366 с. 

11. Художня культура світу: Арабо-

мусульманський культурний регіон. 

Африканський культурний регіон. 

Індійський культурний регіон. 

Далекосхідний культурний регіон. 

Латиноамериканський культурний 

регіон. Північноамериканський 

культурний регіон / Н. Миропольська, 

Е. Бєлкіна,      Л. Масол та ін. – Х.: 

«Ранок», 2010. – 192 с.  

1. Бонгард–Левин Г.М. Древние 

цивилизации. – М., 1989. – 479 с. 

2. Бростед Д., Тураев Б. История 

Древнего Египта – Мн.: Харвест, 2003. 

– 832 с. 

3. Веймарн Б.В. Искусство арабських 

стран и Ирана VII – XVII века. – М.: 

Искусство. – 1974. – 276 с. 

4. Луконин В. Искусство Древнего 

Ирана. – М.: Искусство.   – 1977. – 232 

с. 

5. 121 с. 

1. Бонгард–Левин Г. М. 

Древнеиндийская цивилизация. – М.: 

Наука. – 1993. – 320 с.: ил. 

Опрацювати питання: 

1. Стародавні цивілізації 

як культурний феномен. 

2. Досягнення художньої 

культури Месопотамії та 

Стародавнього Єгипту.  

3. Своєрідність 

художньої культури 

Давнього Сходу: Індія, 

Китай. 

4. Художня культура 

Давніх цивілізацій 

доколумбової Америки. 

 

 

 

1 До 1.10 



2. История Древнего мира. Древний 

Восток. Индия, Китай, страны Юго–

Восточной Азии. – М.: Харвест. – 

1998. – 848 с. 

3. Стивенсон Н. Самые 

знаменитые архитектурные 

сооружения мира. – Харьков–

Белгород.: Клуб семейного досуга. – 

2008. – 111 с.  

1. Китайское изобразительное 

искусство. – М.: Академия художеств 

СССР., Государственная 

Третьяковская галерея. – 1952. – 126 с. 

2. Кравцова М.Е. История культуры 

Китая. – Спб.: Издательство «Лань». – 

1999. – 416 с. 

Тиж. 5-6. 

 

 

3 акад. 

год. 

Тема 3. Художня культура епохи 

античності 

Лекція 

 

 

 

Практичне 

заняття 

1. 100 великих легенд и мифов мира / 

Михаил Кубеев. – М.: Вече. – 256 с.: 

ил. – (Иллюстрированная коллекция). 

2. Античная культура: литература, 

театр, искусство, философия, наука/ 

сост. В.Н. Ярхо. – М.: Лабиринт, 2002. 

– 353 с.   

8. История искусства зарубежных 

стран: Первобытное общество. 

Древний Восток. Античность. – М.: 

«Изобразительное искусство» 1980. – 

384 с. 

Виппер Б.Р. Искусство Древней 

Греции. – М.: Наука, 1971. – 417 с. 

1. Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. 

Античное искусство: очерки. – М.: 

Детская литература. – 1988. – 59 с. 

3. Куманецкий К. История культуры 

Древней Греции и Рима. – М.: Высшая 

школа. -  1990. – 351 с. 

Опрацювати питання: 

1. Особливості 

художньої культури 

епохи античності. Її 

світове значення. 

2. Художня культура 

Стародавньої Греції. 

3. Художня культура 

Стародавнього Риму. 

 

 

 

1 До 10.10 



4. Культура и искусство античного 

мира. Сборник статей. – Л.: Аврора, 

1971. – 130 с. 

Соколов Г.И. Искусство этрусков. – 

М.: Искусство. – 1990. – 319 с. 

Тиж. 7-8. 

 

3 акад. 

год. 

 

Тема 4. Художня культура епохи 

Середньовіччя 

Лекція 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

10 Любимов Л.Д. Искусство Западной 

Европы Средние века. Возрождение в 

Италии. – М.: «Просвещение». -  1976. 

– 319 с. 

Сказкин С.Д. История средних веков. – 

М.: «Высшая школа», 1977. – 471 с.  

3. Щолокова О. П., 

Шип С. В., Шевнюк О. Л., Семашко О. 

М. Світова художня культура. Від 

первісного суспільства до початку 

середньовіччя. – К.: «Вища школа», 

2004. – 175 с. 

4. Нессельштраус Ц.Г. 

История искусства зарубежных стран: 

Средние века, Возрождение. – М.: 

«Изобразительное искусство», 1982. – 

664 с.  

 

1. Гуревич А. Культура и общество 

средневековой Европы глазами 

современников. – М., 1989. 

2. Иванов К. Многоликое 

средневековье. – М., 1996. 

3. Карсавин Л. Культура средних 

веков. – К., 1995. 

4. Тяжелов В. Малая история искусств. 

Искусство средних веков в западной и 

центральной Европе. – М.: искусство, 

1981. – 384 с. 

5. Добиаш-Рождественская О. 

Культура западноевропейского 

Опрацювати питання: 

1. Художня культура 

західноєвропейського 

Середньовіччя: 

- теоретичні засади 

культури Середньовічної 

Європи; 

- духовна культура 

Середньовічної Європи; 

-мистецтво 

Середньовічної Європи. 

2. Середньовічна 

художня культура 

арабського Сходу. 

 

1 До 20.10 



средневековья. – М., 1987. 

7. Бартенев И., Батажкова В. Очерки 

истории архитектурных стилей. – М.: 

Изобразительное искусство, 1983. – 

384 с. 

9. Лазарев В. Византийская живопись. 

– М.: Наука, 1971. – 408 с. 

 

Тиж. 9-

10. 

 

3 акад. 

год. 

Тема 5. Художня культура епохи 

Ренесансу 

Лекція 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

10 Любимов Л.Д. Искусство Западной 

Европы Средние века. Возрождение в 

Италии. – М.: «Просвещение». -  1976. 

– 319 с. 

Арган Дж.К. История итальянского 

искусства. Т.1, М.: «Радуга», 1990. – 

319 с. 

Арган Дж.К. История итальянского 

искусства. Т.2, М.: «Радуга», 1990. – 

239 с. 

1. Нессельштраус Ц.Г. 

История искусства зарубежных стран: 

Средние века, Возрождение. – М.: 

«Изобразительное искусство», 1982. – 

664 с.  

 

1. Випер Б.Р. Итальянский Ренессанс. 

– Т. 1-2. – М.: Искусство. - 1977. – 468 

с. 

3. Маккаи Л. Мир Ренессанса. – 

Будапешт, Корвина. - 1984. – 168 с. 

5. Вазари Д. Жизнеописания наиболее 

значительных живописцев, ваятелей, 

зодчих. – Т. 1-5. – М., 1956-1971. 

6. Рутенберг В. Титаны Возрождения. 

– М., 1976. – 142 . 

7. Бенеш О. Искусство северного 

Возрождения. – М.: Искусство, 1973. – 

Опрацювати питання: 

1. Ренесансний світогляд 

і культура. Гуманізм. 

2. Періодизація культури 

Відродження: 

- дученто; 

- триченто; 

- кватроченто; 

- чінквіченто 

3. Високе Відродження. 

Тенденції синтезу та 

узагальнення в 

мистецтві. 

4. Пізнє Відродження. 

Маньєризм. 

5. Культурні й художні 

надбання Північного 

Ренесансу 

 

 

1 До 1.11 



304 с. 

Тиж. 11-

12. 

 

2 акад. 

год. 

 

 

Тема 6. Художня культура епохи 

Нового часу 

Лекція 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

1. Культура эпохи Возрождения и 

Реформации. – М.: Наука, 1981. – 280 

с. 

2. Ян Гус. Мартин Лютер. Жан 

Кальвин. Торквемада. Лойола. – М., 

1995. – 383 с. 

3. Ревуненкова Н. Ренессансное 

свободомыслие и идеология 

Реформации. – М.: Мысль. - 1988. – 

208 с. 

4. История искусств стран Западной 

Европы от Возрождения до начала ХХ 

века: Искусство XVII века: Италия. 

Испания. Фландрия. - / Под ред. Е. 

Ротенберга,     М. Свидерской. – М.: 

Искусство. - 1988. – 336 с. 

7. Никулин Н. Золотой век 

нидерландской живописи. – М.: 

Изобразительное искусство. -  1982. – 

409 с. 

8. Наливайко Д.С. Искусство: 

направления, течения, стили. – в 2-х 

кн. - К., 1981 –1985. 

9. Западноевропейская 

художественная культура 17 века. – 

М., 1980. 

1. Малицкая К.М. Испанская 

живопись 16–17 веков, М.: 

Государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. – 1947. – 207с. 

2. Шахова К.А. Творчество 

Опрацювати питання: 

1. Реформація і генезис 

культури Нового часу.  

2. Формування й 

розвиток нових течій, 

стилів і жанрів у 

мистецтві.  

3. Особливості розвитку 

художньої культури 

Нового часу.  

3. Бароко і класицизм – 

провідні художні 

напрями. 

 

 

1 До 10.11 



великих европейских художников XV 

– XVIII вв., –М., – 1980. – 176с. 

 

 

Тиж. 13-

14. 

 

3 акад. 

год. 

Тема 7. Художня культура епохи 

Просвітництва 

Лекція 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

Западноевропейская художественная 

культура XVIII века / Отв. ред. В. Н. 

Прокофьев. М.: Наука, 1980. — 255 с. 

2. Західноєвропейський живопис 14-18 

століть / Авт. – упоряд. Л. Сак, О. 

Школяренко. – К.: Мистецтво. - 1986. 

– 264 с. 

3. Рославец Е. Живопись Франции 

XVII-XVIII веков. – К.: Мистецтво. - 

1990. - 221 с. 

4. Момджян Х. Французское 

Просвещение  XVIII века. – М.: 

Мысль. - 1983. – 447 с. 

5. Западноевроейская художественная 

культура XVIII века. – М.: Наука. - 

1980. – 256 с. 

6. Григорович В. Великие музыканты 

Западной Европы: Бах, Гайдн, Моцарт, 

Бетховен. – М.: Просвещение. - 1982. – 

224 с. 

3. Кантор А.И., Кожина Е.Ф. 

Малая история искусств. Искусство 

XVIIІ века. – М.: Искусство. – 1977. – 

376 с. 

4. Немилова И. Французская 

живопись XVIIІ века в Эрмитаже.  – 

Л.: – 1982. – 320 с. 

1. Голованова А. Шедевры 

английской живописи. – М.: Белый 

город. – 2011. – 304 с. 

2. Грицай Н. Фламандская 

живопись XVIII века. Очерк–

Опрацювати питання: 

1. Просвітництво як 

культурно-історичний 

феномен, його витоки та 

основні засади. 

2. Особливості розвитку 

мистецтва доби 

Просвітництва 

(архітектура, живопис, 

музика, театр) 

3. Провідні художні 

стилі – класицизм, 

рококо, ампір 

 

 

1 До 20.11 



путеводитель. – Л.:. – 1990. – 226 с. 

 

Тиж. 15-

16. 

 

3 акад. 

год. 

Тема 8. Художня культура ХІХ ст. Лекція 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

1. Наливайко Д., Шахова К. Зарубіжна 

література XIX сторіччя. Доба 

романтизму. – Тернопіль, Навч. книга 

– Богдан. - 2001. – 416 с. 

2. Французская живопись XV -  пер. 

пол. XIX века / Сост.                      И. 

Кузнецова. – М.: Изобразительное 

искусство. -  1992. – 280 с. 

3. Берковский Н. Я. Романтизм в 

Германии. - Л., - 1973 - 65 с. 

4. Зарубежная эстетика и теория 

литературы XIX-XX вв. – М.: МГУ. - 

1987. – 512 с. 

5. Импрессионизм. Письма 

художников. Воспоминания. 

Документы / Под ред. А. Изергиной. – 

Л.: Искусство. -  1969. – 388 с. 

6. Андреев Л. Импрессионизм. – М.: 

Московский університет.  - 1980. – 250 

с. 

7. Стернин Г. Художественная жизнь 

России на рубеже XIX-XX веков. – М.: 

Искусство. - 1970 – 292 с. 

9. Белый А. Символизм как 

миропонимание. – М.: Республика. - 

1994. – 528 с. 

5. Березина В. Французская 

живопись первой половины  XIX века 

в Эрмитаже.  – Л.: – 1983. – 254 с. 

 

Опрацювати питання: 

1. Особливості розвитку 

європейської культури 

ХІХ ст. 

2. Основні художні течії: 

неокласицизм, 

романтизм, реалізм. 

3. Основні художні течії 

кінця ХІХ століття: 

натуралізм та символізм. 

4. Специфіка розвитку 

російської художньої 

культури ХІХ - поч. ХХ 

століття. 

 

 

 До 1.12 



Тиж. 15-

16. 

 

2 акад. 

год. 

 

Тема 9. Художня культура ХХ – 

поч. ХХІ ст. 

Лекція 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

6. Мєднікова Г. Українська 

і зарубіжна культура ХХ століття: 

Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 

2002. – 214 с. 

1. Мартыненко Н.В. 

Живопись США ХХ века. Пути 

развития. – Киев, Наукова думка. – 

1898. – 208 с. 

2. Панас К. Музей 

Метрополитен. Нью–Йорк. Альбом. – 

М.: Астрель. – 2005. – 144 с. 

3. Полевой В.М. Двадцатый век. 

Изобразительное искусство и 

архитектура народов мира. – М.: 

Советский художник. – 1989. – 456 с. 

1. Самосознание европейской 

культуры ХХ в. – М.: Политиздат. - 

1991. – 366 с. 

2. Полевой В. Малая история искусств. 

Искусство ХХ века. – М.: Искусство. - 

1991. – 304 с. 

4. Рейнгардт Л. Современное западное 

искусство. – М.: Изобразительное 

искусство. - 1983. – 360 с. 

5. Сарабьянов Д. Стиль модерн. – М.: 

Изобразительное искусство. - 1989. – 

294 с. 

6. Куликова И. Философия и искусство 

модернизма. – М.: Политиздат. - 1980. 

– 312 с. 

7. Енциклопедія постмодернізму / За 

ред. В. Тейлора. – К.: Основи. - 2003. – 

504 с. 

9. Ильин И. Постструктурализм. 

Деконструктивизм. Постмодернизм. – 

М.: Интрада. -  1996. – 251 с. 

 

Опрацювати питання: 

1. Модернізм як 

специфічний культурний 

феномен: 

- суспільні й духовні 

чинники виникнення 

культури модернізму. 

2. Напрями, течії, жанри 

мистецтва модернізму.  

2. Мистецтво 

постмодернізм3. 

Тенденції розвитку 

художньої культури на 

початку ХХІ ст. 

 

 До 15.12 



7.  

Тиж. 15-

16. 

 

3 акад. 

год. 

 

Модуль ІІ. Методика 

викладання курсу 

«Художня культура» в 

ЗОШ 

Тема 10. Зміст, мета, 

завдання, структура 

предмету «Художня 

культура» 

 

Лекція 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

3. Державний стандарт базової та 

повної середньої освіти // Мистецтво 

та освіта. -№ 2 - 2004 р. 

4. Масол Л. Концепція загальної 

мистецької освіти // Мистецтво та 

освіта. –№ 1 – 2004 р. 

5. Масол Л.М., Миропольська Н.Є. 

Програма «Художня культура» для 

загальноосвітніх закладів (9-11 класи) 

// Мистецтво та освіта. – № 1. –  2006 

р. 

6. Корнілова О. Про вивчення 

предметів художньо-естетичного 

циклу у 2005 - 2006 навчальному році 

// Мистецтво та освіта. –№ 3 – 2005 р. 

7. Щолокова О.П., Ващенко Л.М. 

«Світова художня культура». 

Програма для шкіл різного типу (1-11 

класи). – К., 1997. 

8. Яковлев Н. М., Сохор А. М. 

Методика и техника урока в школе. – 

М.: Просвещение. -  1985. – 208 c. 

Щолокова О.П. Методика викладання 

світової художньої культури. –К.: НПУ 

ім. М.П. Драгоманова. – 2007. – 194 с. 

Опрацювати питання: 

1. Культурологічне 

виховання й мистецька 

освіта учнів ЗОШ. 

2. Методика викладання 

предмету «Художня 

культура» як наука, її 

мета і завдання. 

3. Зміст і структура 

шкільного курсу 

«Художня культура». 

 

 

 До 5.03 

Тиж. 15-

16. 

 

2 акад. 

год. 

 

Тема 11. Теоретичні засади та 

психолого-педагогічні умови 

художньо-естетичної освіти і 

виховання школярів 

Лекція 

 

 

 

 

Практичне 

2. Маланюк Є. Нариси з історії нашої 

культури. – К.: Обереги. - 1992. – 79 с. 

3. Новиченко Л., Русановський В., 

Толочко П. Українська національна 

культура: минуле, сучасне, майбутнє. – 

К.: Т-вр «Знання». -  1990. – 48 с. 

Опрацювати питання: 

1. Мистецька освіта як 

педагогічна проблема. Її 

історична еволюція. 

2. Психолого-

педагогічні умови 

 До 20.03 



заняття 4. Человек в мире художественной 

культури. Приобщение к искусству: 

процесс и управление. – М.: Наука. - 

1982. – 330 с. 

6. Гончаров И. Эстетическое 

воспитание школьников средствами 

искусства и действительности. – М.: 

Педагогика.  - 1986. – 128 с. 

7. Гуманізація  навчально-виховного  

процесу в загальноосвітніх школах. 

Посібник для вчителів / За ред. Г.О. 

Балла. – К., 1998. – 130 с. 

8. Лихачев Б.Т. Теория эстетического 

воспитання школьников. – М.: 

Просаещение. -  1985. – 175 с. 

9. Рудницька О.П.  Музика і культура 

особистості:  проблеми сучасної 

педагогічної освіти. – К.: ІЗМН, 1998. 

– 248 с. 

10.  Фохт-Бабушкин Ю. У. Искусство 

и духовный мир человека: об 

особенностях воздействия искусства 

на личность. – М., 1982. – 110 с. 

12. Щолокова   О.П.   Художньо-

естетичне   виховання   школярів  

засобами світової художньої культури. 

– К.: УДПУ. -  1993. – 80 с. 

 

організації художньо-

естетичної освіти і 

виховання школярів. 

3. Розвиток творчої 

активності учнів на 

уроках  «Художньої 

культури». 

 

Тиж. 15-

16. 

 

3 акад. 

год. 

 

Тема 12. Організаційно-методичні 

засади викладання предмету 

«Художня культура» в школі 

Лекція 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

2. Ганнусенко Н. З досвіду художньо-

естетичного виховання учнів у 

шкільних музеях // Мистецтво та 

освіта. – 1999. – № 4. 

3. Коваль Л. Г. Виховання почуття 

прекрасного: Методичний посібник. – 

К.: Радянська школа. - 1983. - 120  с. 

5. Матвієнко О. Інтернет як технологія 

Опрацювати питання: 

1. Урок – провідна 

форма організації 

викладання предмету  

«Художня культура» в 

школі. 

2. Форми позакласної 

художньо-естетичної 

 До 1.04 



підтримки інформаційної діяльності в 

галузі мистецтва // Мистецтво та 

освіта. – 1999. – № 4. 

6. Миропольська Н. Естетичне 

виховання старшокласників: шкільний 

театр. // Мистецтво та освіта. – 2005. – 

№ 5.  

7. Щолокова О. П. Художньо-

естетичне виховання школярів 

засобами світової художньої культури. 

– К.: УДПУ. -  1993. – 80 с. 

роботи. 

3. Використання 

новітніх технологій 

навчання в процесі 

викладання предмету 

«Художня культура». 

 

Тиж. 15-

16. 

 

3 акад. 

год. 

 

Тема 13. Методика розкриття й 

подачі художнього образу в 

процесі викладання 

культурологічних, мистецьких 

дисциплін 

Лекція 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

1. Волкова Е. В. Произведение 

искусства -   предмет эстетического 

анализа.  – М., 1976. – 288 с. 

2. Браже Т.Г. Искусство анализа 

художественного произведения: 

Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение. -  1971. – 240 с. 

3. Мигунов А.С. Художественный 

образ. – М., 1980. – 97 с. 

4. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и 

образы скульптуры. – М.: Искусство. - 

1990. – 399 с. 

5. Буров А.И. Эстетическая сущность 

искусства. – М.: Наука, 1978. – 392 с. 

6. Сохор А. Н. Музыка как вид 

искусства — СПб.: Лань; Планета 

музыки. -2018. – 128 с. 

7.  Ратнер Я. В. Эстетические 

проблемы зрелищных искусств. – М.: 

Искусство. -  1980. – 135 с. 

8. Щолокова О.П. Методика 

викладання світової художньої 

культури. –К.: НПУ ім. М.П. 

Драгоманова. – 2007. – 194 с. 

 

Опрацювати питання: 

1. Художній образ як 

загальна категорія 

пізнання життя через 

мистецтво. 

2. Художній образ в 

літературі й 

образотворчому 

мистецтві. 

3. Художній образ в 

музиці. 

4. Художній образ в 

синтетичних видах 

мистецтва (театр, кіно, 

телебачення). 

 

 До 20. 

04 



14. Рекомендована література 
 

1. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 

464 с. 
2. Климова Л.В. Світова художня культура: Навч. посіб. – Х.: Вид-во «Ранок». - 2012. – 160 с. 

3. Клімова Л. Образотворче мистецтво. 5-11 кл. / Наочний довідник. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 112 

с. 
4. Кондратова Л. Художня культура. 10 клас: Методичний посібник. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 254 с. 

5. Кордон М. Українська та зарубіжна культура: Підручник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 576 с. 

6. Куркіна С. В. Програма й методичні рекомендації до вивчення курсу «Художня культура з методикою 

викладання».– Кіровоград: ФОП Александрова М. В., 2012. – 66 с. 
7. Куркіна С. Термінологічний словник-довідник з художньої культури. – Кропивницький., Вид-во. – 2020. – 262 с. 

8. Куркіна С.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Світова художня культура з методикою викладання» 

для студентів мистецького факультету педагогічного університету – Кіровоград: ФОП Александрова М.В., 2011. 
– 90 с. 

9. Куркіна С.В. Програма й методичні рекомендації до вивчення курсу «Зарубіжна художня культура». – 

Кропивницький. – 2018. – 60 с. 

10. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Навчальний посібник / за ред. А.В. Яртися. – Львів.: Світ. – 2005. 
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Політика виставлення балів. Вимоги викладача 

 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів поточного  й 

екзаменаційного видів контролю. Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента (рівня теоретичних 

знань та практичних навичок з тем, включених до змістових модулів). Він здійснюється протягом семестру під час 

проведення аудиторних занять, на консультаціях та під час відпрацювання пропущених занять, організації самостійної 
роботи у формі опитування, виступів на практичних заняттях, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на 

самостійне опрацювання студентом тощо. Метою є перевірка рівня навчальних досягнень студента під час вивчення 

навчального матеріалу. Оцінка якості самостійної роботи студентів відбувається на практичних заняттях, консультаціях з 
дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом самостійної роботи студента (опрацювання тем, що 

виносяться на самостійне опрацювання, робота з основною і додатковою літературою, написання рефератів тощо) та захисту 

реферату шляхом усного звіту студента (до 7 хв.). 

Екзаменаційний контроль (максимальна кількість 40 балів) проводиться згідно розкладу екзаменаційної сесії. 
Викладач курсу підраховує сукупну кількість балів поточного й екзаменаційного контролів та визначає загальну оцінку 

студента, що є його підсумковою оцінкою за опанування навчального матеріалу курсу «Світова художня культура з 

методикою викладання». 
Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю: виступ з основного питання; 

доповнення, запитання до того, хто відповідає; участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття; аналіз 

аналітичної інформації; індивідуальне письмове завдання (реферат); самостійне опрацювання тем; підготовка тез, конспектів 

навчальних або наукових текстів; використання приладів, таблиць, схем; систематичність роботи на семінарських заняттях, 
активність під час обговорення питань. Максимальний бал за виступ з питань практичного заняття – 9 балів. 

Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених документально), а отже, не мав поточних 

оцінок, має право повторно пройти поточний контроль під час консультацій. Також студент має право виправити 
(підвищити) свою оцінку за рахунок перескладання. На консультаціях студент може відпрацювати пропущені практичні 

заняття, захищати реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи. 



Критерії оцінювання усних відповідей: повнота розкриття питання; логіка викладання, культура мови; емоційність 

та переконливість; використання основної та додаткової літератури; аналітичні міркування, уміння самостійно 
проаналізувати матеріал, сформулювати висновки. 

Вимоги викладача: обов’язкове відвідування навчальних занять; активність студента під час практичних занять; 

своєчасне виконання завдань самостійної роботи; відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені на 

консультаціях. 
Не допустимо: пропуск занять без поважних причин; запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття. 

 

Розподіл балів 

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни «Світова художня культура з методикою 

викладання», є сумою балів за виконання практичних завдань та самостійну роботу.  
Т1, Т2 тощо – теми змістових модулів. Студент, який не з’являвся на заняття (незалежно від причин), а отже, не мав 

поточних оцінок, має право пройти поточний контроль під час консультацій. 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальне 

завдання 

модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

4 5 5 4 5 4 5 4 4 
 
 

Поточний контроль, самостійна робота, 

індивідуальне завдання 
Підсумковий тест (екзамен) Сума 

Модуль 2 

40 100 Т10 Т11 Т12 Т13 

5 5 5 5 

 
Критерії оцінювання знань 

 
На кожному практичному занятті з навчальної дисципліни «Світова художня культура з методикою викладання» 

студент за відповідь може набрати максимум 5 балів. Під час оцінювання відповідей на практичних заняттях враховуються: 
знання теоретичного матеріалу, що є основою проведення даної роботи; уміння планувати власну самостійну роботу; уміння 



аналізувати навчальний матеріал у межах засвоєння курсу; застосовувати знання й навички набуті під час вивчення суміжних 
культурологічних й мистецьких дисциплін, що є необхідним для якісного засвоєння курсу «Світова художня культура з 
методикою викладання»; уміння класифікувати та узагальнювати раніше опрацьований матеріал; уміння узагальнювати, 
аналізувати теоретичний матеріал, виділяючи головне і другорядне, робити самостійні висновки й судження. 

 
Норми оцінювання усних відповідей: 

 
- Оцінка «відмінно» (А – 5 балів) ставиться тоді, коли студент виявляє правильне розуміння змісту розглядуваних 

понять, дає точне визначення й тлумачення професійних понять і термінів, правильно їх класифікує, будує відповідь за 
власним планом, супроводжує її прикладами, вміє застосовувати знання у новій ситуації, в процесі виконання практичних і 
творчих завдань; може встановити зв’язок між темами курсу, тобто матеріалом, що вивчається і тим, що вивчався раніше. 

- Оцінка «добре» (В – 4 бали) ставиться, якщо відповідь задовольняє основні вимоги до відповіді на оцінку 
«відмінно», але студент допустив декілька 1-2 незначні помилки, що несуттєво вплинули на якість відповіді.  

- Оцінку «добре» (С – 3 бали) студент отримує тоді, коли він не здатен скласти самостійний, логічно побудований 
план усної відповіді, не наводить приклади, не здатен застосовувати знання у новій ситуації, встановлювати зв’язки з 
матеріалом, що був опрацьований раніше. 

- Оцінка «задовільно» (D – 2 бали) ставиться, якщо більша частина відповіді задовольняє вимоги до відповіді на 
оцінку «добре», але виявляються окремі неточності, помилки, прогалини у знаннях, які, за умов належного опрацювання, не 
перешкоджають подальшому засвоєнню програмного матеріалу.  

- Оцінка «задовільно» (Е – 1 бал) ставиться у випадку наявності значних неточностей і помилок, проблем із 
застосуванням і розумінням важливих професійних понять і термінів. Студент відчуває утруднення під час наведення 
прикладів, не здатен адекватно відповісти на уточню вальні запитання викладача у межах теми.  

- Оцінка «незадовільно» (FX – 0 балів) ставиться тоді, коли студент не оволодів основними знаннями та вміннями 
відповідно до вимог навчальної програми, усна відповідь була неадекватною за змістом або студент відмовився відповідати й 
працювати на практичному занятті. 

 

Питання, що виносяться на практичні заняття з дисципліни «Світова художня культура з методикою викладання» 
 

 

Практичне заняття № 1. Тема  «Художня культура первісної епохи і Стародавнього світу» 

(3 год.) 

1. Загальна характеристика первісної епохи за періодами. 

2. Синкретичний характер первісного мистецтва. 

3. Внесок народів Месопотамії в світову художню культуру. 



4. Унікальність художньої культури Стародавнього Єгипту. 

5. Спільне й відмінне у художніх культура цивілізацій Стародавнього Сходу: Індія, Китай. 
6. Вплив греко-римської художньої культури на розвиток мистецтва, науки і культури європейського регіону.  

7. Давньогрецький ідеал людини і його втілення в мистецтві. 

8. Порівняти художні культури Давньої Греції і Давнього Риму. 

 

Практичне заняття № 2. Тема «Художня культура Середніх віків та епохи Ренесансу» 

(3 год.) 

1. Аналіз художньої культури епохи античності і Середньовіччя. 
2. Вплив християнства на формування цінностей, ідеалів й художньої культури Середньовіччя. 

3. Романський і готичний стилі в архітектурі Середньовіччя. 

4. Періодизація культури епохи Ренесансу. Характеристика кожного з періодів.  

5. Характеристика художньої культури епохи Ренесансу. 
6. Характерні риси мистецтва Високого Ренесансу. Видатні представники цього періоду. 

7. Спільне й відмінне у мистецтві Південного (італійського) і Північного Ренесансу. 

 
Практичне заняття № 3. Тема «Художня культура Нового часу і Просвітництва» 

(2 год.) 

1. Специфіка світоглядних засад культури Нового часу. 

2. Бароко і класицизм – провідні художні стилі епохи Нового часу. 
3. Стиль бароко в музиці. Видатні представники та їхні твори. 

4. Іспанська і фламандська школи живопису. Їх внесок у скарбницю світового образотворчого мистецтва.  

5. Життєвий і творчий шлях Рембрандта, Рубенса, Веласкеса. 
6. Особливості світорозуміння, ідеали митців у епоху Просвітництва. 

7. Класицизм епохи Просвітництва. Прояви стилю у різних видах мистецтва означеного періоду.  

8. Стиль рококо в мистецтві. 

9. Особливості творчого стилю віденських класиків. 
 

Практичне заняття № 4. Тема «Художня культура ХІХ – початку ХХІ ст.» 

(2 год.) 

1. Особливості розвитку художньої культури у ХІХ ст. 

2. Романтизм – особливий тип сприйняття світу і людини. Митці-романтики та їхні твори. 



3. Реалізм і символізм як методи пізнання й відображення світу. Представники та їхні твори.  

4. Характерні риси натуралізму в мистецтві. Представники та їхні твори. 
5. Специфіка художньої творчості імпресіоністів. 

6. Характеристика особливості творчого методу О. Родена, Е. Мане, К. Моне, О. Ренуара, К. Дебюссі. 

7. Особливості розвитку театрального мистецтва у ХІХ – у першій третині ХХ ст. 

8. Модернізм – провідний напрям мистецтва ХХ ст. 
9. Авангардні мистецькі течії і напрями: експресіонізм, кубізм, футуризм, сюрреалізм, абстракціонізм тощо.  

10.  Постмодернізм – комплекс стилів мистецтва другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

 

Практичне заняття № 5. Тема «Мистецька освіта в школі. Зміст і структура предмету «Художня культура»  

(2 год.) 

1. Характеристика змісту, мети і завдань викладання предмету «Художня культура» в школі.  

2. Культурологічне виховання й мистецька освіта в школі. Історичний аспект. 
3. Психолого-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до мистецтва. 

4. Реалізація художньо-естетичного виховання і освіти в процесі викладання предмету «Художня культура». 

5. Характеристика типів, форм, видів уроків художньої культури. Особливості організації позакласної і позаурочної 
роботи у межах викладання даної дисципліни в школі. 

6. Які методи роботи з художньо-естетичного виховання доцільно використовувати з учнями молодших, середніх, 

старших класів. 

7. Напрями художньо-творчої практичної діяльності вчителя художньої культури з учнями різного віку. 
 

Практичне заняття № 6. Тема «Методика подачі художнього образу на уроках художньої культури в школі» 

(2 год.) 

1. Художній образ як загальна категорія пізнання життя через мистецтво. 

2. Специфіка подання художнього образу в літературі. 

3. Структура і зміст художнього образу в музиці. 

4. Особливості розкриття художнього образу в образотворчому мистецтві: 
- архітектура; 

- скульптура; 

- живопис; 
- декоративно-вжиткове мистецтво. 

5. Порівняти особливості втілення художнього образу в синтетичних видах мистецтва. 



  

Практичне заняття № 7. Тема «Показ фрагментів уроків з предмету «Художня культура». Розгляд методів, 

прийомів, форм роботи» 

(2 год.) 

Передбачено виконання творчих завдань практичного спрямування: 

1. Підготувати і презентувати позакласний захід з художньої культури для учнів початкових класів. 
2. Підготувати і презентувати позакласний захід з художньої культури для учнів середніх класів. 

3. Підготувати і презентувати позакласний захід з художньої культури для учнів старших класів.  

4. Підготувати і презентувати урок з художньої культури для учнів початкових класів.  
5. Підготувати і презентувати урок з художньої культури для учнів середніх класів. 

6. Підготувати і презентувати урок з художньої культури для учнів старших класів. 

 

З метою поліпшення контролю за виконанням студентами самостійної роботи їм пропонуються наступні теми 
рефератів: 

 

1. Міф і його значення для розвитку культури. 
2. Феномен архітектури й літератури Давнього Єгипту. 

3. Релігійно-міфологічний світогляд жителів Месопотамії та Давнього Єгипту.  

4. Архітектура та образотворче мистецтво цивілізацій Давнього Сходу. 

5. Порівняльна характеристика міфологічних уявлень Давньої Греції та Риму. 
6. Вивчення видатних пам’яток давньогрецької й римської літератури на уроках світової художньої культури. 

7. Видатні пам’ятки індійського епосу та їхнє вивчення на уроках ХК. 

8. Порівняльна характеристика літературних жанрів середньовіччя. 
9. Вивчення мистецтва романського і готичного стилів на уроках ХК. 

10. Художня культура Візантії.  

11.  Музичне і образотворче мистецтво епохи Ренесансу та його вивчення на уроках ХК. 

12. Специфіка літературних жанрів епохи Відродження. 
13. Відображення ідей Ренесансу в італійському образотворчому мистецтві. 

14. Вивчення творчості Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело на уроках ХК.  

15.  Вивчення творів В. Шекспіра на уроках ХК. 
16.  Іспанська і фламандська школи живопису. 

17. «Золота доба» іспанської школи живопису та ознайомлення учнів з її представниками. 



18.  Методика вивчення творчості Ель Греко та Рубенса на уроках ХК. 

19. Творчість А. Дюрера, П. Брейгеля, І. Босха. Порівняльна характеристика. 
20.  Мистецтво західноєвропейського бароко та його вивчення на уроках ХК. 

21.  Італійські оперні школи та особливості вивчення оперного жанру на уроках ХК.  

22. Ознайомлення учнів з італійською інструментальною музикою XVIII століття. 

23.  Ампір як художній стиль. 
24. Ствердження особистих якостей людини у творчості Н. Пуссена, ознайомлення учнів із творчим методом 

художника. 

25. Ознайомлення учнів із творчістю іспанського драматурга Лопе де Вега. 
26. Методика ознайомлення учнів з жанрами живопису (портрет, пейзаж, натюрморт). 

27. Російський енциклопедист ХVIII ст. М. Ломоносов. Його мистецька творчість. 

28. Вивчення творчості західноєвропейських просвітителів на уроках ХК. 

29. Зв’язок творчості Ф. Гойї з іспанською живописною традицією. 
30. Порівняльна характеристика творчості Ж. Шардена і Ж. Давіда. 

31. Класицизм  - провідний жанр французького мистецтва ХVIII століття. 

32. Ознайомлення учнів із творчістю віденських класиків на уроках ХК. 
33. Казка як втілення моральних якостей. Казки Ш. Перро та Г.-Х. Андерсена та використання їхніх образів в інших 

видах мистецтва. 

34.  Романтизм як світоглядне розчарування в ідеалах Просвітництва. 

35. Р. Шуман – композитор, піаніст, музичний критик. 
36. Вокальний жанр в творчості Ф. Шуберта. 

37. Поезія Г. Байрона та її вивчення на уроках ХК. 

38. Розквіт балетного жанру в творчості А. Адана. 
39. Представники французького романтизму. Вивчення їх творчості на уроках ХК. 

40. Революційно-демократичний пафос творчості Е. Делакруа. 

41. Демократизм і реалізм у творчості О.Пушкіна й М.Глінки. 

42. Ідеї романтизму в творчості російських художників: О. Кіпренського, В. Тропініна, К. Брюлова. 
43. Критичний реалізм в мистецтві. 

44.  Колористична революція імпресіоністів. Ознайомлення з картинами О.Ренуара на уроках ХК. 

45.  Методика ознайомлення учнів з жанрами портрету, натюрморту. 
46. Оперний жанр у творчості Дж. Верді. 

47.Особливості розвитку американського образотворчого мистецтва й архітектури наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 



47.  Реалізм у мистецтві ХХ століття. 

48.  Музична творчість С.Прокоф’єва, Д.Шостаковича, І.Стравінського. 
49.  Філософсько-світоглядні підвалини модернізму. 

50. Сальвадор Далі і сюрреалізм. 

51.  Специфіка мистецтва постмодернізму. 

52.  Феномен рок-культури. 
53. Мистецтво балету та його видатні представники. 

54. Балет як вид мистецтва. 

55. Народний танець як джерело хореографічного мистецтва. 
 

Вимоги до оформлення реферату: не менше 10 сторінок (формат А4) основного тексту (+ титульна сторінка, зміст та 

список літератури); шрифт 14, стиль Times New Roman, інтервал одинарний, всі поля по 2 см, вирівнювання по ширині; текст 

державною мовою; в списку літератури не менше 7 джерел. 
 

7. Підсумковий контроль 

 
З навчальної дисципліни «Світова художня культура з методикою викладання» передбачена така форма 

підсумкового семестрового контролю, як залік, екзамен. 

 

Питання до заліку з курсу «Світова художня культура з методикою викладання» 

 

1. Матеріальна культура й мистецтво первісної епохи. 

2. Наукові знання, література, мистецтво Месопотамії. 
3. Писемність, література та образотворче мистецтво у Стародавньому Єгипті. 

4. Писемність, освіта, мистецтво давніх індійців. 

5. Писемність, наукові знання, література й мистецтво давніх китайців. 

6. Мистецтво давніх культур доколумбової Америки. 
7. Актуальність та всесвітньо-історичне значення античності. 

8. Давньогрецька література, архітектура і образотворче мистецтво. 

9. Практицизм давньоримської культури. Література і мистецтво. 
10. Періодизація культури Візантії. Музичне та образотворче мистецтво. 

11. Література, музика та образотворче мистецтво Середньовіччя. 



12. Романський та готичний стилі середньовічної архітектури. 

13. Художня культура епохи Ренесансу.  
14. Північний та південний Ренесанс. 

15. Бароко – провідний мистецький стиль епохи Нового часу. 

16. Художня культура епохи Просвітництва. Вплив ідей видатних просвітників на мистецтво цього періоду.  

17. Класицизм – мистецький стиль доби абсолютизму. 
18. Рококо – мистецький стиль «галантної доби». 

19. Художня культура Росії у XVIII столітті. 

20. Творчі портрети митців-романтиків. Їхні твори. 
21. Течії та художні напрями ХІХ століття. 

22. Реалізм в мистецтві ХІХ ст. Критичний реалізм в літературі. 

23. Балет як вид мистецтва. Передумови виникнення балету в Росії. Видатні представники російської школи. 

24. Імпресіонізм. Особливості художньої творчості імпресіоністів. Їхні твори. 
25. Особливості творчого стилю постімпресіоністів. Представники. Їхні твори.  

26. Модернізм. Його втілення в різних мистецьких жанрах ХХ століття. 

27. Характеристика основних напрямів авангардного мистецтва: експресіонізм, сюрреалізм, кубізм, абстракціонізм. 
28. Мистецтво постмодернізму. Представники. Їхні твори. 

29. Течії мистецтва авангардизму: експресіонізм, сюрреалізм, кубізм, абстракціонізм, фонізм. 

30. Стан розвитку європейської художньої культури на початку ХХІ ст. 

 

Питання до екзамену з курсу «Світова художня культура з методикою викладання» 

 

1. Поняття і сутність художньої культури. 
2. Особливості первісної культурно-історичної епохи. 

3. Матеріальна культура, релігійні вірування, мистецтво первісної епохи. 

4. Писемність, наукові знання, освіта та література Месопотамії. 

5. Архітектура та образотворче мистецтво Месопотамії. 
6. Писемність, література та образотворче мистецтво у Стародавньому Єгипті. 

7. Зв’язок давньоєгипетської релігії  та міфології з мистецтвом. 

8. Писемність, освіта та наукові знання давніх індійців. 
9. Давньоіндійське мистецтво. 

10. Писемність, література та наукові знання давніх китайців. 



11. Мистецтво Давнього Китаю. 

12. Історія художньої культури ацтеків, майя, інків. 
13. Мистецтво давніх культур доколумбової Америки. 

14. Культура Стародавньої Греції: основні періоди та здобутки. 

15. Актуальність та всесвітньо-історичне значення античності. 

16. Специфіка давньогрецької художньої культури. 
17. Антропоморфізм грецької міфології. 

18. Давньогрецька література і образотворче мистецтво. 

19.  Культура Стародавнього Риму: основні періоди та здобутки. 
20. Практицизм давньоримської культури. 

21. Специфіка мистецтва давнього Риму. 

22. Давньоримське образотворче мистецтво і література. 

23. Періодизація та особливості художньої культури Візантії. 
24. Музичне та образотворче мистецтво Візантії. 

25. Особливості художньої культури раннього Середньовіччя. 

26. Особливості художньої культури зрілого Середньовіччя. 
27. Образотворче мистецтво Середньовічної Європи. 

28. Література, музика Середньовічної Європи. 

29. Романський стиль ХІ – ХІІ століття. 

30. Готичний стиль (кінець ХІІ – ХІV ст.). 
31. Специфіка мистецтва арабського Сходу у Середні віки. 

32. Характеристика культури епохи Ренесансу. 

33. Художня культура Ренесансної доби. Періодизація. 
34. Представники високого Ренесансу. 

35. Аналіз найбільш відомих творів італійських титанів. 

36. Північний та південний Ренесанс. 

37. Загальна характеристика епохи Просвітництва. Світ ідей та поглядів діячів Просвітництва та його вплив на 
розвиток мистецтва цієї епохи. 

38. Літературні жанри епохи Просвітництва. Видатні письменники і поети. Їхні твори. 

39. Бароко – провідний мистецький стиль епохи Нового часу.  
40. Класицизм – мистецький стиль доби абсолютизму. 

41. Рококо – мистецький стиль «галантної доби». 



42. Життєвий і творчий шлях віденських класиків. 

43. Живопис XVIII століття. Представники. Їхні твори. 
44.  Образотворче мистецтво Росії у XVІІІ ст. 

45. Романтизм як особливий тип світосприйняття. Напрями романтизму.  

46. Творчі портрети видатних представників мистецького романтизму. 

47.  Романтизм як творчий метод літераторів ХІХ століття. 
48.  Романтизм в музиці. Представники. Їхні твори. 

49. Течії та художні напрями ХІХ століття. 

50.  Еволюція образотворчого мистецтва ХІХ століття.  
51. Реалізм як метод пізнання світу і людини. Представники. 

52.  Імпресіонізм. Особливості художньої творчості імпресіоністів. 

53.  Видатні представники імпресіонізму в різних країнах світу. Їхні твори. 

54.  Балет як вид мистецтва. Передумови виникнення балету в Росії. Видатні представники російської школи.  
55. Особливості творчого стилю постімпресіаністів. 

56.  Неокласицизм як художній напрям. Представники. Їхні твори. 

57.  Художні напрями образотворчого мистецтва ХХ століття. 
58. Модернізм. Його втілення в різних мистецьких жанрах ХХ століття. 

59.  Авангардизм і його течії: експресіонізм, кубізм, футуризм, сюрреалізм, абстракціонізм, поп-арт, наївне 

мистецтво. 

60. Сучасні концепції викладання курсу «Художня культура» в ЗОШ. 
61.  Зміст, мета і завдання шкільних курсів «Художня культура». 

62. Методика розкриття та подачі художнього образу в педагогічному процесі. 

63. Основні форми роботи на уроці з предмету «Художня культура» в ЗОШ. 
64.  Методи викладання навчального матеріалу на уроках художньої культури в ЗОШ. 

65.  Поняття «художнє виховання» та «естетичне виховання». Їх сутність. 

66. Шляхи вирішення завдань художньо-естетичного виховання школярів на уроках художньої культури. 

67. Процес сприйняття творів мистецтва. Його компоненти. 
68. Педагогічні умови організації художньо-естетичної діяльності школярів на уроках художньої культури. 

69. Психологічні умови художньо-естетичного розвитку та освіти школярів. 

70. Шляхи формування емпатії, самостійності, креативності, рефлексії на уроках художньої культури. 
71. Методика роботи вчителя художньої культури з учнями молодших класів. Їх характеристика. 

72. Методика роботи вчителя художньої культури з учнями середнього шкільного віку. 



73. Особливості роботи вчителя художньої культури з учнями старших класів. 

74. Типи, жанри, форми уроків з художньої культури. 
75. Художній образ у мистецтві. Методика подачі художнього образу в образотворчому мистецтві. 

76. Зміст, компоненти, алгоритм художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору. 

77. Зміст і форми позакласної художньо-естетичної роботи в курсі викладання предмета «Художня культура». 

78. Типи художнього синтезу та принципи інтеграції творів мистецтва. 
79. Основні розділи і принципи побудови уроку художньої культури. Його концептуальна основа.  

80. Специфіка художнього образу в літературі. Методика подачі словесних образів на уроках культурологічних 

циклів. 
81. Шляхи накопичення культурологічних знань та формування інтерпретаційних вмінь у школярів на уроках 

художньої культури. 

82. Система класних, позакласних і позашкільних занять у курсі викладання художньої культури в школі. 

83. Художньо-педагогічна драматургія та інсценування. 
84. Методичні особливості аналізу-інтерпретації творів мистецтва. 

85. Театральне мистецтво. Методичні особливості аналізу театральної вистави. 

86. Методика розкриття художнього образу в виконавському мистецтві. 
87. Специфіка розкриття художнього образу в кіномистецтві. Методичні особливості аналізу фільму.  

88. Особливості розкриття художнього образу в архітектурі.  

89. Самоосвіта та художній розвиток вчителя художньої культури. 

 

90. Показ фрагменту уроку з художньої культури. Розгляд методів, прийомів, форм роботи й методичне обґрунтування 

використаних художньо-педагогічних засобів. – це питання для всіх однакове, під номером три в кожному білеті. 

Приготувати дома фрагмент уроку з курсу «Художня культура», стисло розповісти його мету, завдання, хід уроку, 
обґрунтувати вибір відповідного обладнання, ілюстративного матеріалу тощо.  

 
 
 
 
 

 

 

 



Шкала підсумкового оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 

90-100 відмінно  
 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання 

1-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з дисципліни (набрали не менше 60 % 
від 100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та оцінка за національною шкалою ("відмінно", "добре" і 

т. д.) та за шкалою ЕСТS заноситься у Відомість обліку успішності та залікову книжку студента-бакалавра. 

Заповнена та оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем. 

У випадку отримання менше 60 балів (FХ в ЕСТS) за результатами семестрового контролю, студент-бакалавр 
обов’язково здійснює перескладання для ліквідації академзаборгованості.  
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