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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів
ECTS – 5

Галузь знань
02 Культура і мистецтво Вибіркова 

Напрям підготовки 

Модулів – 2
                  (кількість семестрів)

Спеціальність 
022 Дизайн

Рік підготовки:
(курс)

Змістових модулів – 2 4-й -
Семестр

Загальна кількість 
годин – 150 

5-й -
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента – 4

Освітній ступінь:
бакалавр

22 год. -
Практичні, семінарські
50 год. -

Лабораторні
- -

Самостійна робота
78 год. - год.

Вид контролю: 
іспит

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни: формування знань з методології дослідження

художньої культури, основних досягнень світового мистецтва, розуміння місця і
ролі  в  світовому  культурно-історичному  процесі  української  культури  та
мистецтва,  їх  здобутків,  формування  у  студентів  широкого  світобачення,
орієнтованого  на  загальнолюдські  гуманістичні  цінності,  високорозвинених
естетичних і мистецьких смаків та ідеалів.

Завдання  навчальної  дисципліни:  сприяти  формуванню  критеріїв  для
оцінювання  досягнень  світової  художньої  культури  за  основними  типами  і
формами; дати уяву про основні культурно-історичні епохи світового мистецтва,
історію  і  закономірності  їхнього  функціонування  та  розвитку;  сприяти
формуванню уявлення, що світова культура – це єдиний процес,  у якому гідне
місце посідає культура українська.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
- загальні відомості культурно-історичного процесу;
- особливості  культурно-історичних  епох,  їх  духовні  цінності  та

пріоритети;
- види та характер мистецтв, їх художню мову;
- найяскравіші  досягнення  в  галузі  світового  мистецтва  та  культури  з

давніх часів до сьогодення.
уміти:
- аналізувати явища художнього життя;
- усвідомлювати природу різних жанрів ы видів мистецтва,  особливості

художньої творчості;
- розрізняти  провідні  стилі  та  напрями  у  світовому  та  українському

мистецтві.

 
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Концепції стилеутворення.
Тема 1. Концепції стиля.
Концепція  стиля  Е.  Гомбріха.  Структура  стиля.  Поняття  «художнього

стилю». 
Тема 2. Специфіка стилю в об’ємно-просторовому формоутворенні.

Співвідношення  ознак  об’ємно-просторового  формоутворення.  Зона  дії
дизайна. Теорії стилеутворення в дизайні.

Тема 3. Види інтер’єрів. 
Поняття  «інтер’єру».  Способи  організації  простору.  Вихідні  складові

інтер’єра. Архітектурні типи інтер’єрів.
Змістовий модуль 2. Практичні форми стилеутворення.

Тема 4. Стилеутворення в одязі.
Тенденції взаємовідносин тіла та одягу. Функції одягу. Різниця між одягом і

костюмом. Історична типологія і критерії формування історичного європейського
костюма. 
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Тема 5. Стилеутворення предметної форми.
Середовище життєдіяльності людини. Система пластичних оболонок людини,

що формує життєве середовище людини. Фунції речей. Розмір і масштаб речей.
Розбобіл речей в просторі. Комунікаційна функція предметів. Характер взаємодії
предметів і людини. Характеристика предметних форм у меблях.

Тема 6. Стилеутворення в оформленні ландшафтних просторів. 
Характеристика  поняття  «ландшафт».  Різниця  понять  інтер’єр та  екстер’єр.

Типи екстер’єрів мегаполіс, село, площа, вулиця, бульвар, парки тощо).
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4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових

модулів і тем
Кількість годин

денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі

л с пз с.р. л с пз с.р.
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13

Модуль 1. Концепції стилеутворення.
Змістовий модуль 1.

Тема 1. Концепції
стиля.

15 2 - 13

Тема 2. Специфіка
стилю в об’ємно-

просторовому
формоутворенні.

23 2 8 13

Тема 3. Види
інтер’єрів.

23 4 6 13

Разом за змістовим
модулем 1

61 8 14 39

Модуль 2. Практичні форми стилеутворення.
Змістовий модуль 2.

Тема 4.
Стилеутворення в

одязі.
29 4 12 13

Тема 5.
Стилеутворення

предметної форми
29 4 12 13

Тема 6.
Стилеутворення в

оформленні
ландшафтних

просторів.

31 6 12 13

Разом за змістовим
модулем 2

89 14 36 39

Усього годин 150 22 50 78
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5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
                                                                                                             

6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Можливості  матеріалів,  о  використовуються  для

створення художніх виробів 
8

2 Особливості  створення  одягу  в  різні  епохи  в  різних
країнах світу. Розробка ескіза.

12

3 Особливості  створення  та  виготовлення  предметних
форм. Розробка ескіза

12

4 Ландшафтне  проектування:  засоби  і  способи.  Дизайн
ландшафтних просторів.

12

Усього 
                                                                                                             

7. Теми лабораторних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1

8. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Тема 1. Концепції стиля. 13
2 Тема  2.  Специфіка  стилю  в  об’ємно-просторовому

формоутворенні.
13

3 Тема 3. Види інтер’єрів. 13
4 Тема 4. Стилеутворення в одязі. 13
5 Тема 5. Стилеутворення предметної форми 13
6 Тема  6.  Стилеутворення  в  оформленні  ландшафтних

просторів.
13

Усього 78
9. Методи навчання

Для  організації  та  здійснення  навчально-пізнавальної  діяльності  студентів
застосовуються наступні методи:

в аспекті передачі і сприйняття інформації – пояснювально-демонстраційні
методи:  словесні  (лекція,  розповідь,  бесіда),  наочні  (ілюстрація,  демонстрація,
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перегляд  відеофільмів  та  відео  кліпів),  практичні  (виступи  на  семінарських
заняттях, реферати, презентації);

в аспекті логічності мислення – пояснювально-ілюстративні, репродуктивні,
проблемного викладу, індуктивні, дедуктивні, частково-пошукові, дослідницькі;

в  аспекті  керування  навчанням  –  навчальна  робота  під  керівництвом
викладача, самостійна робота;

в аспекті діяльності в колективі – методи стимулювання і мотивації обов’язку
і відповідальності  в навчанні  (роз’яснення мети предмета,  вимоги до вивчення
предмета);  метод активації  (рольові  та  ділові  ігри),  навчальна  дискусія,  аналіз
конкретних  пам’яток  української  культури;  метод  активного  програмного
навчання, мозкова атака;

в  аспекті  самостійної  діяльності  –  навчальний  модуль (структурно-логічні
схеми, вибіркові тести, завдання аналітичного змісту. Завдання та запитання для
самоконтролю).

10. Методи контролю
Система перевірки знань і умінь студентів – органічна складова навчального

процесу.  Систематичний  контроль  впорядковує  процес  навчання.  Стимулює
мотивацію, дає можливість отримати достатню кількість балів, за якими можна
об'єктивно  оцінити  якість  навчання.  Залежно  від  дидактичної  мети
використовують наступні види контролю:

Попередній – має діагностичний характер. Дозволяє отримати відомості про
вихідний  рівень  знань  студентів  і  проводиться  перед  вивченням  окремих  тем
дисципліни (письмові роботи, тести);

Поточний – призначений для управління засвоєнням знань і умінь студентів
(усне опитування, диспут-спілкування, письмові роботи різного характеру, тести);

Побіжний – перевірка якості  засвоєння знань у процесі  вивчення окремих
тем (опитування, тести, письмові індивідуальні завдання);

Повторний  –  спрямований  на  створення  умов  для  формування  умінь  і
навичок; сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої пам'яті
(опитування, дискусії, тести, письмові роботи);

Тематичний – перевірка рівня знань і умінь у межах певного розділу;
Модульний  –  перевірка  рівня  знань  і  умінь  у  межах  змістовного  модуля

(модульна контрольна робота);
Підсумковий (семестровий) –для підведення підсумків та визначення якості

сформованих умінь та набутих знань (іспит).
Основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів – усна перевірка,

письмова перевірка, тестова перевірка.

11. Розподіл балів, що отримують студенти
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Іспит
Вид занять Змістовий модуль

№1
Змістовий модуль

№2
Підсумковий
тест (іспит)

Сума

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
Лекції 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 - 10

Практ.зан.,
лаб.роб.,
семін.зан.

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - 20

Поточн.
контр.:
реферат

- - - - - -

20

20

опитування 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 10
ін.види поточн.

контр.
(сам. кон.
сам. роб.

контр. роб.)

5 5 5 5 5 5 40

Усього 10 10 10 10 10 10 20 100
Т1, Т2 ... Т9 – теми 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
74-81 С
64-73 D

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0-34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

12. Методичне забезпечення
1. Методичні вказівки щодо практичних занять.
2. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт.

13. Рекомендована література
Базова

1. Античная  культура.  Словарь-справочник.  Литература.  Театр.  Искусство.
Философия. Наука / под ред. В. Н. Ярхов. – М. : Высшая школа, 1995.– 381 с.

2. Античное искусство.  Альбом /  Сост. Ф.  М. Штительман.  – К.  :  Мистецтво,
1977. – 179 с.
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3. Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения / М. В.
Алпатов. – М. : Искусство, 1976. – 288 с.

4. Андреев Л. Г. Импрессионизм / Л. Г. Андреев. – М. : Изд–во МГУ, 1980. – 249
с.

5. Арган Дж. Современное искусство. 1770 –1970 / Дж. Арган. – М. : Искусство,
1999. –  755 с. 

6. Артамонов  С.  П.  Литература  Древнего  мира  /  С.  П.  Артамонов.  –  М. :
Просвещение, 1988. – 254 с.

7. Бокань В. А. Історія культури України / В. А. Бокань, Л. П. Польовий. – К.,
2002. – 346 с.

8. Великие художники ХХ века / Авт. сост. П. С. Богданов, Г. Б. Богданова. –
М. : Мартин, 2001. – 479 с. 

9. Верман К. История искусств всех времен и народов: в 3 т. / К. Верман. – М. :
АСТ, СПб. : Полигон, 2001–2005. – 567 с.

10. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Л. Винничук. –
М.: Высшая школа, 1988. – 496 с.

11. Гуревич  Е.  Л.  История  зарубежной  музыки.  Популярные  лекции  /  Е.
Л. Гуревич. – М. :  Академия, 2000. – 320 с.

12. Дмитриенко  Н.  Ф.  Рыцарь  без  меча  (О  художнике  Диего  Веласкесе)  /
Н. Ф. Дмитриенко. – К. : Мистецтво, 1970. – 408 с.

13. Древние цивилизации / под ред. Г. М. Бонгард–Левина. – М. : Мысль, 1989. –
479 с.

14. Европейская  живопись  ХІІІ  –  ХХ  вв.  Энциклопедический  словарь.  –  М. :
Искусство, 1999. – 527 с.

15. Зарубежная литература ХХ века /  под ред.  Л. Г. Андреева.  – М. :  Высшая
школа, 2003. – 559 с.

16. Искусство древнего мира. Энциклопедия. – М. :  Олма–Пресс, 2001. – 302 с. 
17. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала ХХ века

/ под. ред. Е. И. Ротенберг, М. И. Сведерской. – М. : Искусство, 1988. – 280 с.
18. Культурология. Основы теории и истории культуры: учеб. пособие / под ред.

И. Ф. Кефели. – Санкт-Петербург, «Специальная Литература», 1996. – 356 с.
19. Левчук  Л.Т.  Історія  світової  культури  /  Л.  Т.  Левчук,  В.  І.  Панченко,

О. В. Шинкаренко. – К. : Либідь, 1994. – 257 с.
20. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / за заг. ред. А. В. Яртися. –

Львів, 1994. – 412 с.
21. Селичев Д. А. Культурология: учеб. пособие для вузов / Д. А. Селичев. – М. :

Издательство «ПРИОР», 1998. – 453 с.
22. Теорія  та  історія  світової  і  вітчизняної  культури:  курс  лекцій  /  за  ред..

А. К. Бичко. – К., 1992. – 324 с.
Додаткова
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