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1. Опис навчальної дисципліни

Назва дисципліни: Художня культура України
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: 2-й
Семестр: 4-й
Тип дисципліни Нормативна
Кількість кредитів  4
Блоків (модулів)  3
Загальна кількість годин 120
Тижневих годин для денної форми навчання 3
Лекції 18 год.
Практичні, семінарські 10 год.
Самостійна робота 92
Індивідуальне науково-дослідне завдання 
(есе, аналітичний звіт, тези тощо)

реферат

Вид підсумкового контролю: екзамен

Сторінка дисципліни на сайті університету
https://www.cuspu.edu.ua/ua/music-department/department-of-
musical-theoretical-and-instrumental-disciplines/annotations-of-

courses

Зв’язок з іншими дисциплінами.
«Історія  світової  художньої  культури»,  «Світова  художня
культура  з  методикою  викладання»,  «Історія  України»,
«Українська музична література»

https://www.cuspu.edu.ua/ua/music-department/department-of-musical-theoretical-and-instrumental-disciplines/annotations-of-courses
https://www.cuspu.edu.ua/ua/music-department/department-of-musical-theoretical-and-instrumental-disciplines/annotations-of-courses
https://www.cuspu.edu.ua/ua/music-department/department-of-musical-theoretical-and-instrumental-disciplines/annotations-of-courses


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни «Художня культура України» полягає у наступному:
- дати студентам знання про специфіку функціонування і розвитку української 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.

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Художня культура України»:
- 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  «Художня  культура  України»  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 «Художня культура України» студент повинен:

знати: особливості розвитку художньої культури України 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 України та інших народів; взаємозв'язок і особливість розвитку різних
видів мистецтва,  їх конкретні прояви у творах мистецтва;  історичну обумовленість виникнення та зміни творчих стилів і
напрямів вітчизняної 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 вітчизняної 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 національного мистецтва в їхній історико-культурній
динаміці; аналізувати прояви українського характеру й національної художньої школи в межах епохи; 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.

4 акад.
год. 

Модуль І. Художня культура України від 
найдавніших часів до кінця XVI ст.

Тема 1. Художня культура епохи 
первісності на території сучасної України

Лекція

Практичне
заняття

1. Давня історія України: Навч. посібник: У 2 
кн. / Толочко П.П., Козак Д.Н., Крижицький С.Д.
та ін. – К., 1994. 

2. 100 великих легенд и мифов мира / Михаил 
Кубеев. – М.: Вече. – 256 с.: ил. – 
(Иллюстрированная коллекция).

3. Античная культура: литература, театр, 
искусство, философия, наука/ сост. В.Н. Ярхо. – 
М.: Лабиринт, 2002. – 353 с.  

4. Велика ілюстрована енциклопедія історії 
мистецтв. Пер. с – англ. – К.: Махаон–Україна. – 
2008. – 512 с.: іл.

5. Трач С.К. Художня культура. Альбом 
посібник. 10 клас. – Тернопіль: Навч. Книга – 
Богдан, 2010. – 64 с.

6. Художня культура України: Навч. Посіб. / 
Масол Л.М., Ничкало С.А., Веселовська Г.І., 
Оніщенко Г.І.; За заг. ред. Л.М. Масол. – Х.: Вид-
во «Ранок», 2010. – 240 с.: іл.

7. Уманцев Ф. С. Мистецтво давньої України: 
Історичний нарис. – К., Либідь, 2002. – 326 с.

Опрацювати питання:
 
1. Поява перших паростків 

культури на українських землях 
у найдавніші часи

2. Характеристика 
трипільської культури. 
Мистецтво трипільців

3. Жанри і форми мистецтва 
скіфів і сарматів

4. Художня культура 
Північного Причорномор’я

5. Культура й мистецтво 
східних слов’ян у 
дохристиянський період

1 До 1.03

Тиж. 3-4.

3 акад.
год.

Тема 2. Художня культура Київської Русі Лекція

Практичне
заняття

1. Асєєв Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської 
Русі. – Київ, Мистецтво, 1980. – 213 с.

2. Асєєв Ю. С. Архітектура Київського Русі. - 
К.: Будівельник, 1969. – 192 с.

3. Асєєв Ю. С. Мистецтво стародавнього 
Києва. К.: Мистецтво, 1969. – 232 с.

5. Логвин Г. Украинское искусство X - XVIII 
вв. – М.: Искусство, 1963.      – 290 с.

6. Салько Н. Б. Живопись Древней Руси XI - 
начала XIII века: Мозаики.  Иконы. Фрески. – 
Ленинград, Художник РСФСР, 1982. - 312 с.

7. Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. 

Опрацювати питання:
1. Особливості художньої 

культури дохристиянської Русі
2. Вплив християнства на 

формування художніх традицій 
Київської Русі

3. Види образотворчого 
мистецтва Київської Русі

4. Музична культура 
Київської Русі

1 До 15.03



Т. Археологія та стародавня історія України: 
Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992. – 375 с.

8. Великие художники. Т. 34 Андрей Рублев. – 
Киев, ЗАО «Комсомольская правда – Украина». 
– 2011. – 48 с.: ил.

9. Великие художники. Т. 43 Феофан Грек. – 
Киев, ЗАО «Комсомольская правда - Украина». –
2011. – 48 с.: ил.

Тиж. 5-6.

3 акад.
год.

Тема 3. Художня культура Галицько-
Волинської Русі

Лекція

Практичне
заняття

1. Александрович В.С. Мистецтво Галицько-
Волинської держави. – Л.: Інститут 
українознавства, 1999. – 132 с.

2. Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське 
князівство. – К.: Наукова думка, 1984. – 176 с.

3. Лукомський Ю.В. Архітектурна спадщина 
Давнього Галича. – Галич, 1991. – 86 с.

4. Логвин Г. Украинское искусство X - XVIII 
вв. – М.: Искусство, 1963.      – 290 с.

5. Салько Н. Б. Живопись Древней Руси XI - 
начала XIII века: Мозаики.  Иконы. Фрески. – 
Ленинград, Художник РСФСР, 1982. - 312 с.

6. Эрмитаж. Русская культура VI–XVIII веков. 
– Л.: Искусство. – 1983. – 184 с.

7. Эрмитаж. Русская культура VI–XV веков. 
Очерк–путеводитель. – Л.: Искусство. – 1983. – 
184 с.

Опрацювати питання:
1. Характеристика художньої 

культури й мистецьких традицій
Галицько-Волинської Русі за 
періодами

2. Галицько-Волинська Русь 
– спадкоємниця кращіх 
художніх і мистецьких традицій 
Київської Русі

3. Своєрідність художньої 
культури Галицько-Волинської 
Русі:

- образотворче мистецтво;
- декоративно-вжиткове 

мистецтво;
- музична культура.
4. Освіта і письменство 

Галицько-Волинської Русі

1 До 30.03

Тиж. 7-8.

4 акад.
год.

Модуль ІІ. Художня культура України із 
початку XVII – до другої половини XIX ст.

Тема 4. Художня культура козацько-
гетьманської доби

Лекція

Практичне
заняття

1. Откович В., Пилип’юк В. Українська ікона 
XIV – XVIII ст. – Львів: Світло й Тінь. - 1999. – 
95 с.

2. Українське мистецтво другої половини 
XVII-XVIII століть / П. О. Білецький. - К.: 
Мистецтво, 1981.-159 с.

3. Архітектурна й містобудівна спадщина доби 
Гетьманщини: Формування, дослідження, 
охорона / В. В. Вечерський. - К.: 
Головкиївархітектура: НДІТІАМ, 2001. - 350 с.

Опрацювати питання:
1. Українська художня 

культура козацько-гетьманскої 
доби

2. Особливості духовної 
культури українського народу. 
Феномен козацької культури.

3. Специфіка українського 
бароко. Втілення 
загальноєвропейського стилю у 

1 До 15.04



4. Макаров А.М. Світло українського бароко. –
Київ: Мистецтво. – 1994. – 288 с.

5. Овсійчук В.А. Майстри українського бароко.
– Київ: Наукова думка. – 1991. – 400 с.

6. Українське бароко та європейський контекст
/ редкол. О. Федорук (відп. ред.). – К.: Наукова 
думка. – 1991. – 256 с.

7. Реєнт О.П. Усі гетьмани України: легенди, 
міфи, біографії. – Х.: Фоліо, 2007. 

вітчизняну художню культуру й 
мистецтво.

4. Образотворче мистецтво 
означеного періоду.

5. Музична і театральна 
культура означеного періоду.

Тиж. 9-10.

4 акад.
год.

Тема 5. Художня культура ХІХ ст. Лекція

Практичне
заняття

1. Шевченко, Т. Г.  Живопис, графіка : альбом /
Т. Г. Шевченко; авт.-упоряд. Д. В. Степовик. – 
К. : Мистецтво, 1986. – 180 с.: іл.

2. Шевченко в образотворчому мистецтві: 
альбом / автори тексту і упоряд.: В. Х. Касіян, 
Г. П. Паламарчук, Є. О. Середа, К. В. Чумак. – 
К. : Мистецтво, 1963. –  68 с.: іл.

3. «Святим дивом сяють храми Божі...». Храми
України в малярстві, поезії, прозі Шевченка / 
Леся Генералюк. - К.: Балтія-Друк, 2013. - 167 с.

4. Рудик П. А. Роль інтелігенції в національно-
культурному відродженні України (перша 
половина ХІХ ст.) / П.А. Рудик. – Київ: НУХТ, 
2003. – 90 с.

5. Лобановський Б. Б.  Українське мистецтво 
другої половини ХІХ – початку ХХ століття / 
Б. Б. Лобановський, П. І. Говдя. – К. : Мистецтво,
1989. – 206 с. 

6. Історія України: у 2 т. Т. 2. Від середини 
XVIII століття до 1923 року. / Н. Полонська - 
Василенко. - 3 - тє вид. - К.: Либідь, 1995. – 608 
с.

7. Класицизм і романтизм в українському 
мистецтві / В. А. Овсійчук ; наук. ред. С. 
Павлюк ; НАН України, Інститут 
народознавства. - К. : Дніпро, 2001. - 444 с.

Опрацювати питання:
1. 1. Характерні особливості 

розвитку культури України, що 
входила у склад Російської та 
Австро-Угорської імперії.

2. Специфіка розвитку 
мистецтва. Перехід від бароко 
до класицизму.

3. Образотворче мистецтво 
першої половини ХІХ ст.

4. Палацово-паркові 
комплекси.

5. Музична й театральна 
культура означеного періоду.

1 До 25.04



Тиж. 11-
12.

4 акад.
год.

Модуль ІІІ. Художня культура України з 
кінця ХІХ – до початку ХХІ ст.

Тема 6. Художня культура України кінця 
ХІХ – початку ХХ ст.

Лекція

Практичне
заняття

1.Чорний С. Український театр і драматургія. –
Мюнхен-Нью-Йорк. – 1980. – 

2. Театр Марка Кропивницького (минуле і 
сучасне) / Авт. – упор. В. Шурапов. – 
Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2004. – 224 с.

3. Украинское искусство и европейские худо-
жественные центры (конец XIX — начало XX 
века) / Н. Ю. Асеева. - К.: Наукова думка, 1989. -
199 с.

4.Пам’ятки індустріального розвитку Києва 
кінця XIX - першої третини XX століття / В. П. 
Ієвлева. - К.: 2008. - 248 с.

5. Українці на Венеційській бієнале: сто років 
присутності / О. Сидор-Гібелінда. - К.: Наш час, 
2008. - 303 с.

6. Українське мистецтво та архітектура кінця 
ХІХ - початку ХХ ст. / П. О. Білецький. - К. : 
Наукова думка, 2000. - 240 с.

7. Мєднікова Г. Українська і зарубіжна 
культура ХХ століття: Навч. посіб. – К.: Т-во 
«Знання», КОО, 2002. – 214 с.

Опрацювати питання:
1. Особливості розвитку 

художньої культури України 
наприкінці ХІХ ст.

2. Нові тенденції у 
образотворчому мистецтві 
означеного періоду.

3. Становлення реалістичних 
традицій в українському 
живописі.

4. Формування професійної 
музичної культури.

5. Першій професійний 
український театр.

1 До 9.05

Тиж. 13-
14.

3 акад.
год.

Тема 7. Художня культура України ХХ – 
початку ХХІ ст.

Лекція

Практичне
заняття 

1. Культурне відродження в Україні: 
монографія / кол. авт. М. Алексієвець, М. 
Більчук та ін. – Львів: Астериск, 1993. – 218 с.

2. Національна культура в сучасній Україні. К.:
Асоціація «Україно», 1995. – 336 с.

3. Київський літопис ХХІ століття. Освіта, 
наука, архітектура: всеукр. зб. / уклад. В. В. 
Стройков. - К.: СПД Стройков В. В., 2007. - 372 
с.

4. Українське мистецтво XX століття в 
художній критиці. Теорія. Історія. Практика: 
монографія / Михайло Криволапов. - 2-ге вид., 
переробл. і допов. - К.: КИТ, 2010. - 475 с.

5. Мистецтво України 1991-2003: альбом / 
упоряд. Т. Придатко, З. Чеусова. - К. : 
Мистецтво, 2003. - 416 с.

6. Нариси з історії образотворчого мистецтва 
України ХХ ст.: у 2 кн. / голова ред. кол. В. Д. 

Опрацювати питання:
1. Специфіка розвитку 

образотворчого мистецтва за 
періодами.

2. Особливості жанрів, видів 
і форм музичного мистецтва.

3. Масова культура. Розмаїта 
палітра сучасного музичного 
мистецтва України.

4. Театральна культура 
України. Характеристика за 
періодами розвитку.

5. Українське кіномистецтво.

1 До 20.05



Сидоренко. - К.: Інтертехнологія, 2006 . Кн. 1 / 
ред.-упоряд. О. Авраменко. - К.: 2006. - 544 с.

7. Українське мистецтво ХХ століття: ідеї, 
явища, персоналії: збірник статей / Р. Яців. - Л.: 
2006. - 351 с.

Тиж. 15-
16.

3 акад.
год.

Тема 8. Художня культура Кіровоградщини Лекція

Практичне
заняття

1. Матеріали з історії музичної культури 
Єлисаветградщини / Упор. М. Долгіх. – 
Кіровоград, 1996. – 36 с.

2. Мистецтво та культура (Кропивницького) на
www.region.in.ua/elisavet/ (Веб-ресурс, 
присвячений Єлисаветграду-Кропивницькому) 

3. www.prostir.museum «Музейний простір 
України» 

4. Місто і люди. Єлисаветград — Кіровоград, 
1754—2004. Ілюстрована енциклопедія. - 
Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2004. - 260 с.

5. Wayback Machine. 
6. Заповідники України. Кіровоградська 

область. на www.nashkray.kiev.ua (туристичний 
сайт) (рос.) 

7. Парк Перемоги - Міський сад - Річка 
Сугоклія на www.biz.kr.ua (Кіровоградський 
інтернет - бізнес-ресурс) (рос.) 

8. Похіленко В.Ф. Танець між небом і землею. 
– Кіровоград. – Імекс-ЛТД. – 2012. – 352 с.

Опрацювати питання:
1. Головні осередки культури

рідного краю
2. Пам’ятки краю, пов’язані з

життям і творчістю відомих 
діячів мистецтва

3. Єлисаветград – колиска 
вітчизняного професійного 
театрального мистецтва 

4. Регіональні центри 
народних промислів і ремесел

До 1.06

5. Література для вивчення дисципліни

1. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 464 с.
2. Іваницький Український музичний фольклор / Підручник для вищих учбових закладів. – Вінниця: «Нова книга», 2004. –

320 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. Куркіна С. Термінологічний словник-довідник з художньої культури. – Кропивницький., Вид-во. – 2020. – 262 с.
6. Трач С. Художня культура. Альбом посібник. 10 клас. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 64 с.
7. Кордон М. Українська та зарубіжна культура: Підручник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 576 с.
8. Масол Л. Календарно-тематичне планування курсу «Художня культура». – К.: Мистецтво та освіта, 2005. – 112 с.
9. Масол  Л.,  Ничкало  С,  Веселовська  Г.,  Онищенко О.  Художня  культура  України  /  Навчальний  посібник.  –  К.:  «Вища

школа», 2006. – 239 с.
10.Мєднікова Г. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 214 с.
11.Українська художня культура: Навч. посіб / За ред. І. Ляшенка. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.
12.Щолокова О. Методика викладання світової художньої культури: Підручник. – К.: Вид-во НПУ імені М. Драгоманова,

2007. – 194 с.
13.Пасічний А. Образотворче мистецтво. Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 216 с.
14.Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 352 с.
15.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.
16.Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Навчальний посібник / за ред. А.В. Яртися. – Львів.: Світ. – 2005. – 568 с.
17.Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. Монография. – К., Мистецтво. – 1980. – 288 с.
18.Художня культура світу: Європейський культурний регіон. Навч. посіб. / Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол,

О.І. Оніщенко. – К.: Вища школа. – 2001. – 191 с.
19.Художня  культура  України:  навч.  посібник  для  загальноосвіт.  навч.  закл.  України  /  Л.  М.  Масол  та  ін.;  Ін-т  пробл.

виховання АПН України. - К. : Вища школа, 2006. - 240 с.
20.Історія української  художньої  культури:  підруч.  для студ.  вищ. навч.  закл.  мистецтва і  культури /  В.  М. Шейко,  Л.  Г.

Тишевська ; Харківська держ. академія культури. - Х. : ХДАК, 1999. - 194 с.
21.  Українське  мистецтво  ХХ  століття:  ідеї,  явища,  персоналії:  збірник  статей  /  Р.  Яців  ;  НАН  України,  Інститут
народознавства. - Львів, 2006. - 351 с.

6. 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 «Художня культура України».

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 «Художня культура України», 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
Сума

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3
Самостійна

робота
Т1 Т2 Т3

Т4
Т5 опрацювання

тем 

9
9 9

9
9

15 60

Критерії оцінювання знань

На кожному практичному занятті  з навчальної дисципліни  «Художня культура України»  студент за відповідь може
набрати  максимум  9  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 «Художня культура України»;
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 – 9-8 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 – 7 балів) 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 – 6 балів) 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  – 5 балів)  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 – 4 балів) 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  –  1-3  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 «Художня культура України»
Практичне заняття № 1. Тема: «Художня культура України у найдавніші часи»

1. Виникнення первісних форм мистецтва на території сучасної України. 
2. Особливості образотворчого мистецтва означеного періоду.
3. Характеристика трипільської художньої культури.
4. Жанри і форми мистецтва скіфів і сарматів
5. Мистецтво грецьких міст-колоній Північного Причорномор’я
6. Ґенеза художніх традицій східних слов’ян. Дохристиянський період.

Практичне заняття № 2. Тема  «Художня культура Київської і Галицько-Волинської Русі»

1. Вплив християнства на формування художніх традицій Київської Русі
2. Види образотворчого мистецтва Київської Русі. Іконопис.
3. Музична культура Київської Русі
4. Освіта і письменство Галицько-Волинської Русі
5. Характеристика художньої культури й мистецьких традицій Галицько-Волинської Русі за періодами:



- продовження традицій іконописання;
- декоративно-вжиткове мистецтво;
- музична культура.

Практичне заняття № 3. Тема «Художня культура України наприкінці XVI – XVIII ст.»
1. Художня культура України в козацько-гетьманску добу
2. Феномен козацької культури – колиски української духовної традиції.
3. Специфічні риси українського бароко. 
4. Архітектура й живопис означеного періоду.
5. Професійна й народна музична культура козацько-гетьманської доби.
6. Поява й розвиток специфічної театральної культури.

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

1. Характерні особливості розвитку культури України в період бездержавності. 
2. Образотворче мистецтво першої половини ХІХ ст. Наслідування панівних європейських стилів і жанрів.
3. Становлення професійної музичної культури на чолі з М. Лисенком. 
4. Театр корифеїв. Перша професійна трупа.
5. Вплив ідей європейського модернізму на розвиток мистецтва України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Практичне заняття № 5. Тема «Художня культура України ХХ – початку ХХІ ст.»

1. Розмаїтість мистецької палітри ХХ ст. Характеристика провідних стилів, жанрів, форм.
2. Формування художніх шкіл і напрямів в українському образотворчому мистецтві.
3. Характеристика образотворчого мистецтва за періодами.
4. Українська музична культура ХХ ст. 
5. Театральна культура України. Характеристика за періодами розвитку.
6. Українське кіномистецтво.



7. Особливості розвитку художньої культури Кіровоградщини.



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

1. Історичні передумови виникнення ранніх форм культури на території сучасної України
2. Трипільська культура. Форми й жанри мистецтва трипільців
3. Специфіка мистецтва скіфів і сарматів
4. Образотворче мистецтво грецьких міст Північного Причорномор’я
5. Художня культура античних міст-держав та колоній Північного Причорномор’я
6. Формування художньої культури на східнослов’янських землях
7. Язичницька культура та її вплив на появу й розвиток мистецтва східних слов’ян
8. Міфологія східних слов’ян, свята й обряди
9. Історія музичної культури східних слов’ян
10.Зв’язок художньої культури дохристиянського періоду із сучасною художньою культурою України
11.Складники української художньої культури
12.Художня культура Київської Русі
13.Мозаїка та фрески Київської Русі
14.Іконопис Київської Русі
15.Книжкова мініатюра Київської Русі
16.Київ – духовний і культурний центр України-Русі
17.Народна та церковна музика Київської Русі
18.Історія придворно-світської культури Київської Русі
19.Енциклопедія давньоруських музичних інструментів
20.Народно-пісенна творчість Київської Русі
21.Обрядовий пратеатр Київської Русі
22.Синтетичне мистецтво скоморохів
23.Художня культура Галицько-Волинської Русі
24.Братства та їх роль у розвитку художньої культури України
25.Розвиток освіти і науки на українських землях у польсько-литовську добу
26.Початок книгодрукування у Галицько-Волинській Русі



27.Подорож по містах Галицько-Волинської Русі: Львів, Галич, Кам’янець-Подільський
28.Архітектура і образотворче мистецтво Галицько-Волинської Русі
29.Поява і розвиток нових літературних жанрів
30.Козацтво як культурний і духовний феномен України
31.Специфіка архітектури козацьких соборів
32.Специфіка художньої культури Запорізької Січі
33.Характерні особливості мистецтва українського бароко
34.Іконопис України XVII – XVIII ст.
35.Портретний живопис XVII – XVIII ст. Українська парсуна
36. Мистецтво гравюри в Україні XVII – XVIII ст.
37.Складові музичної культури України XVII – XVIII ст.
38.Життя і творчість авторів партесних концертів: А. Веделя, Д. Бортнянського, М. Березовського
39.Українська народна музична творчість XVII – XVIII ст.
40.Театральна культура України XVII – XVIII ст.
41.Види образотворчого мистецтва України ХІХ ст.
42.Життя і творчий шлях І. Мартоса і Л. Позена
43.Палацово-паркові комплекси України ХІХ ст.
44.Т.Г. Шевченко – Прометей української культури
45.Розмаїття художніх жанрів українського живопису ХІХ ст..
46.Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли України ХІХ ст.
47.Розвиток професійної музичної культури в Україні ХІХ ст.
48.Плеяда видатних українських композиторів ХІХ ст.
49.М. Лисенко – основоположник національної композиторської школи
50.Різновиди українського театру у ХІХ ст.
51.Єлисаветград – колиска професійного українського театру
52.Особливості розвитку української художньої культури ХХ ст.
53.Розмаїтість жанрової і стилістичної палітри українського мистецтва на початку ХХ ст.
54.Міста-заповідники України
55.Народне мистецтво й центри художніх промислів України у ХХ ст.



56.Розвиток жанрів професійної музики в Україні у ХХ ст.
57.Напрями популярної музики ХХ ст.
58.Провідні актори та режисери українського театру ХХ ст.
59.Напрями і жанри кіномистецтва України
60.Світове значення українського «поетичного кіно»
61.Творчий портрет І. Миколайчука
62.Джерела розвитку українського анімаційного кіно
63.Особливості художньої культури Української діаспори
64.О. Архипенко – піонер світового авангардизму в скульптурі
65.Особливості розвитку художньої культури Єлисаветградщини

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 «Художня культура України» передбачена така форма підсумкового семестрового контролю,
як екзамен.

Питання до екзамену з курсу «Художня культура України»

1. Загальна характеристика художньої культури України. Її періодизація.
2. Художня культура первісної епохи на території сучасної України.
3. Стоянки давніх мисливців на території України.
4. Жанри і форми мистецтва дохристиянського періоду.
5. Загальна характеристика трипільської культури. Пам’ятки мистецтва.
6. Жанри і форми скіфського й сарматського мистецтва.
7. Художня культура Північного Причорномор’я.
8. Вплив античної (грецької) культури на художню культуру скіфів, сарматів, східних слов’ян.
9. Мистецтво як відображення світогляду східних слов’ян.



10. Дрібна пластика, скульптура, ювелірне мистецтво дохристиянського періоду.
11. Особливості музичної і театральної культури східних слов’ян.
12. Календарно-обрядові, родинно-обрядові пісні східних слов’ян.
13.Театралізовані дійства скоморохів.
14. Вплив культури Візантії на формування й розвиток художньої культури Київської Русі після прийняття християнства.
15. Загальна характеристика художньої культури Київської Русі за періодами.
16. Освіта і письменство Київської Русі. Релігійна і світська література.
17.Книжкова мініатюра Київської Русі.
18. Архітектура Київської Русі. Планування міст і храмове будівництво.
19. Образотворче мистецтво Київської Русі. Іконописні школи, майстри, їхні твори.
20. Специфіка монументального живопису Київської Русі. 
21.Музичне мистецтво Київської Русі.
22.Декоративно-прикладне і ювелірне мистецтво Київської Русі.
23.Загальна характеристика художньої культури Галицько-Волинської Русі.
24.Галицько-Волинська Русь – історична й культурна спадкоємниця Київської Русі.
25. Освіта і письменство Галицько-Волинської Русі. Релігійна і світська література.
26.Архітектура Галицько-Волинської Русі. Планування міст і храмове будівництво.
27.Образотворче мистецтво Галицько-Волинської Русі. Традиції іконопису.
28.Декоративно-прикладне і ювелірне мистецтво Галицько-Волинської Русі.
29.Музичне мистецтво Галицько-Волинської Русі. Хорова та інструментальна музика.
30.Загальна характеристака художньої культури польсько-литовської доби за періодами.
31.Світський і релігійний живопис польсько-литовської доби в Україні.
32.Мистецтво графіки, книжкова мініатюра польсько-литовського періоду.
33.Втілення ідей Ренесансу в художню культуру України.
34.Особливості музичної культури України ХІV – XVI ст.
35.Синтез традиції народної пісенної творчості із церковним співом.
36.Архітектура і скульптура епохи Ренесансу в Україні.
37.Загальна характеристика художньої культури України XVII – XVIII ст.
38.Барокове забарвлення художньої культури України в козацько-гетьманська добу.



39.Специфіка архітектури «козацького» бароко. Гетьмани-меценати.
40.Література й книгодрукування барокової доби.
41.Світський і релігійний живопис епохи бароко.
42.Музична і театральна культура епохи бароко. 
43.Професійна хорова музика XVII ст. Бортнянський, Березовський, Ведель.
44.Загальна характеристика художньої культури України ХІХ ст.
45.Образотворче мистецтво першої половини ХІХ ст.
46.Архітектура і скульптура ХІХ ст.
47.Видатні українські професійні художники ХІХ ст. Їхня творчість.
48.Т.Г. Шевченко – титанічна постать художньої культури України ХІХ ст.
49.Характеристика музичної культури України у ХІХ ст.
50.С. Гулак-Артемовський і М. Лисенко – основоположники української композиторської школи.
51.Творчість західноукраїнських композиторів ХІХ ст.
52.Жанри й стилі образотворчого мистецтва другої половини ХІХ ст.
53.Поява закладів професійної мистецької освіти в Україні.
54.Театр українських корифеїв. Єлисаветград – колиска професійного українського театру.
55.Загальна характеристика художньої культури України ХХ ст.
56.Образотворче мистецтво початку ХХ ст. 
57.Стиль модерн й напрями авангардизму в творчості українських художників.
58.Реалістичні традиції українського живопису.
59.Загальна характеристика музичної культури України ХХ ст.
60.Зв’язок музичної і театральної культури України у ХХ ст.
61.Новаторські театральні експерименти початку ХХ ст.
62.Образотворче мистецтво 30-х – першої половини 50-х рр. ХХ ст.
63.Образотворче мистецтво другої половини 50-х – 80-х рр. ХХ ст.
64.Особливості розвитку мистецьких напрямів початку ХХІ ст.
65.Становлення і розвиток кіномистецтва в Україні.
66.Українське поетичне кіно. Видатні представники.
67.Українське анімаційне кіно.



68.Мозаїка сучасної музичної культури України.
69.Пошуки сучасного театру на зламі ХХ – ХХІ ст.
70.Показ  фрагменту  уроку  з  художньої  культури  України.  Розгляд  методів,  прийомів,  форм  роботи  й  методичне

обґрунтування  використаних художньо-педагогічних засобів.  Це  питання є  однаковим для  всіх,  під  номером три в
кожному білеті. Підготувати презентацію фрагменту уроку з курсу «Художня культура України», 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.


