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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ 

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і 

тільки у робочі дні. Умови листування: 1) в темі листа обов’язково має бути зазначена 

назва дисципліни (скорочено — ІСЖ); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається; 

3) файли підписувати таким чином: прізвище_ завдання. Розширення: текст — docx, 

ілюстрації — jpeg, pdf. Роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту 

викладача.  

Можливе листування у Telegram тощо. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Знання «Історії зарубіжного мистецтва», «Історії українського мистецтва» 

відповідно до першого (бакалаврського) рівня. 

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

Альбоми, підручники з історії образотворчого мистецтва, ілюстративний матеріал 

згідно тем, сайти провідних музеїв світу, України, Харківського художнього музею. 

Методичні рекомендації 

Мельничук Л.Ю. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Історія зарубіжного мистецтва» для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».  

 

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ  

mailto:ludmel11@ukr.net


Сайти провідних музеїв світу, України, Харківського художнього музею 

Музеї Ватікану - m.museivaticani.va 

Галерея Уффіці (Флоренція) - uffizi.it 
Лувр - louvre.fr/en/visites-en-... 

Британський музей - britishmuseum.org 

Музей Прадо - museodelprado.es/the-collect.. 
Музей мистецтв ім.. Ханенків, Київ khanenkomuseum.kiev.ua 

Музей східного і західного мистецтва, Одеса museum.odessa.ua 
Національний художній музей України old.namu.kiev.ua 

Національний музей ім.. Шептицького у Львові nml.com.ua 

Харківський художній музей artmuseum.kh.ua 
 

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ 

Блокнот для конспекту, ручка. Комп’ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з 

можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання завдань: 

Microsoft Word. 

 

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія станкового живопису» є 

засвоєння студентами професійних знань з історії станкового живопису, ознайомлення з 

видатними класичними і сучасними зразками живопису.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія станкового живопису» 

є поглиблення і систематизування знань з обраного фаху, створення відчуття професійної 

приналежності до нього на рівні критичного аналізу досягнень станкового живопису, 

забезпечення необхідної фахової підготовки студентів до творчої діяльності.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати основні періоди становлення і розвитку станкового живопису, історію 

жанрів, провідних майстрів і їхні твори; 

вміти визначати стилі і напрямки живописного мистецтва, особливості живопису 

національних шкіл, володіти професійною термінологією; 

мати навички аналізу творів станкового живопису, роботи з фаховими 

літературними джерелами, аналізування і систематизації інформації. 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Історія станкового живопису» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»  

http://m.museivaticani.va/
http://uffizi.it/
http://louvre.fr/en/visites-en-
http://britishmuseum.org/
http://museodelprado.es/the-collect
http://khanenkomuseum.kiev.ua/
http://museum.odessa.ua/
http://old.namu.kiev.ua/
http://nml.com.ua/
http://artmuseum.kh.ua/


Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфіка розвитку станкового 

живопису, історія його жанрів, стилів і напрямків, визначні твори зарубіжного й 

українського мистецтва.  

Дисципліна вивчається студентами 4 року навчання за спеціалізацією «Станковий 

живопис», На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (30 год. аудиторної 

роботи – 18 лекційних і 12 семінарських занять і 60 год. самостійної роботи) для студентів 

денної форми навчання; 8 год. аудиторної роботи і 82 год. самостійної роботи для 

студентів заочної форми навчання / 3 кредита ECTS. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. «Вступ до курсу. Жанри в станковому живописі» 

Мета, завдання курсу. Живопис як вид образотворчого мистецтва. Мова 

образотворчого мистецтва. Особливості живописної мови. Становлення жанрів в 

живописі.  

Розвиток станкового живопису в різних національних школах. 

Тема 2. «Особливості розвитку історичного жанру. Батальний жанр». 

Складові історичного жанру. Біблійні сюжети в європейському мистецтві. Шедеври 

релігійного живопису епохи Відродження.  

Антична міфологія в живописі. Казки і билини в живописі. 

Історичні теми в станковому живописі. Батальний живопис.  

Представники жанру. 

Тема 3. «Особливості розвитку портретного жанру в станковому живописі». 

Термін. Становлення жанру в 15 ст. Еволюція портретного жанру в європейському 

мистецтві. Види портрету. Парадні і камерні портрети. Автопортрет. Від іконного образу 

до парсуни. Розвиток портретного жанру в російському мистецтві. Український 

портретний живопис. 

Представники жанру. 

Тема 4. «Історія розвитку пейзажного жанру в станковому живописі». 

Термін. Види пейзажу. Ведута. Пейзаж в творах інших жанрів. Шедеври 

зарубіжного пейзажного живопису. Імпресіоністи і постімпресіоністи. Розквіт російського 

реалістичного пейзажу. Пейзаж в українському мистецтві. Харківська пейзажна школа. 

Представники жанру. 

Тема 5. «Натюрморт в станковому живописі». 

Термін. Натюрморт як складова релігійної, міфологічної, історичної композиції ХV 

– ХVI ст.  



Становлення натюрморту як самостійного жанру в Голландії у ХVII ст. Види 

натюрморту. Натюрморт в зарубіжному живописі. Натюрморт в творчості 

постімпресіоністів. Натюрморт в українському живописі.  

Представники жанру. 

Тема 6. «Особливості розвитку побутового жанру». 

Побутовий жанр в європейському живописі. Реалізм і розквіт жанру в ХІХ ст. 

Розквіт жанру в творах художників-передвижників. Український побутовий живопис.  

Представники жанру. 

Тема 7. «Сюжетно-тематична картина в станковому живописі». 

Відображення значимих подій сучасності в сюжетно-тематичній картині. Поняття 

загального, особливого і одиничного. Сюжетно-тематична картина в живописі радянських 

часів. Художня мова сюжетно-тематичної картини. Представники жанру. 

Тема 8. «Анімалістичний жанр, інтер'єр в станковому живописі». 

Перші зображення тварин. Становлення і розвиток анімалістичного жанру. Інтер'єр 

в творах історичного і побутового жанрів. Значення інтер'єрного жанру для історії.  

Представники жанру. 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми розкриваються шляхом лекційних та практичних занять. Самостійна робота 

студентів спрямована на підготовку до практичних занять, виконання домашньої 

контрольної роботи (реферату) та закріплення лекційних тем. Зміст самостійної роботи 

складає пошук наукової інформації та її аналіз.  

 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Формою контролю є дифзалік. Для отримання заліку необхідно пройти рубіжні 

етапи контролю у формі виступу на семінарах, написання домашньої контрольної роботи 

та виконання аудиторної контрольної роботи (тестування).  

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Національна Бали ECTS Національна Бали ECTS 

відмінно 
90–100  

А 
задовільно 64–74 D 

 незадовільно 35–59 FX 

добре 
82–89 В незадовільно 

(повторне 

проходження) 
0–34 F 

75–81 С 

 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів. У разі відрядження, 

хвороби викладач має перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю 

або заняття може провести інший викладач кафедри. 



 

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Відвідування лекційних та практичних занять є обов’язковим. Студент не може 

отримати позитивну оцінку у разі пропуску 50% занять. Відпрацювання практичних 

занять можливе за наявності довідки від лікаря або офіційного дозволу на відсутність з 

деканату. 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності при 

написанні модульної контрольної роботи (реферату), а також у доповідях на конференції 

або публікаціях статті. Корисні посилання: https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-

akademichna-dobrochesnist-325783.html  

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/  

  

РОЗКЛАД КУРСУ 

Осінній  семестр   

Дата Тема 
Вид 

заняття 
Зміст Годин Рубіжний контроль Деталі 

26.02 1, 2 Лекція Вступ до курсу. 

Жанри в станковому 

живописі. 

Особливості 

розвитку історичного 

жанру. Батальний 

жанр 

3 Вибір теми реферату  

5.03 2,3 Лекція  Особливості 

розвитку історичного 

жанру. Батальний 

жанр Особливості 

розвитку 

портретного жанру в 

станковому живописі 

3 Самостійна робота  

12.03 4 Лекція  Історія розвитку 

пейзажного жанру в 

станковому живописі 

3 Самостійна робота  

19.03 4,5 Лекція Історія розвитку 

пейзажного жанру в 

станковому живописі 

Натюрморт в 

станковому живописі 

3 Самостійна робота  

26. 03  Практи

чне 

заняття  

Твори станкового 

живопису в 

Харківському 

художньому музеї 

3 Усне опитування Екскурсія 

до ХХМ 

https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/


2. 04  Практи

чне 

заняття 

Сучасні твори 

станкового живопису 

в художніх галереях 

Харкова 

3 Усне опитування Екскурсія 

до галерей 

15.10 6, 7 Лекція Особливості 

розвитку побутового 

жанру. Сюжетно-

тематична картина в 

станковому живописі 

3 Самостійна робота  

9.04 7, 8 Лекція Сюжетно-тематична 

картина в станковому 

живописі 

Анімалістичний 

жанр, інтер'єр в 

станковому живописі 

3 Самостійна робота  

16.04  Практи

чне 

заняття 

Основні досягнення 

станкового живопису 

3 Контрольна робота 

(домашня) - реферат  

Письмове 

завдання 

23.04  Практи

чне 

заняття 

Проблеми сучасного 

станкового живопису 

3 Контрольна робота (тест) Письмове 

завдання 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

  

Т1 Т2 Т3 Т4 тест Т Т5 Т6 Т7 Т8 С.Р  

5 10 10 10 5  10 10 10 10   10 0-90 

 

СИСТЕМА БОНУСІВ  

Передбачено додаткові бали за виступ на конференції (5) або публікацію статті за 

темою дослідження, виконані в межах дисципліни (5). Максимальна кількість балів: 10. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Критерії оцінювання 

  

А Студент/ка в повному обсязі опанував матеріал курсу. Відповіді на 

практичних заняттях, текст реферату, контрольна робота-тест 

відзначаються вичерпним знанням теми, переконливістю 

аргументів щодо висловлених положень, чіткістю висновків; 

висловлено власні думки. 

В Студент/ка в повному обсязі опанував матеріал курсу, але зробив 

декілька незначних помилок у різних видах робіт рубіжного 

контролю. Не всі аспекти отримали ретельного висвітлення, 

проте висловлені спостереження відзначаються самостійністю 

думки.  



С Студент/ка в повному обсязі опанував матеріал курсу, але зробив 

значні помилки у різних видах робіт рубіжного контролю.  

D Студент/ка не в повному обсязі опанував матеріал курсу, роботи 

виконані на недостатньому рівні зі значними недоліками (малий 

обсяг, відсутність творчого підходу тощо).  

Е 

 

 

F, 

FX 

Студент/ка в недостатньому обсязі опанував матеріал курсу, 

виконані роботи мають багато значних недоліків, погана 

відвідуваність лекцій і практичних занять. 

Невиконання запланованого обсягу робіт, погана 

відвідуваність 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1.  Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. М.: Советский 

художник, 1979. 

2. Бергер Дж. Искусство видеть / пер. с англ. СПб., 2012. 

3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.  

4. Виппер Б. Р. Проблемы развития натюрморта. СПб.: Азбука-классика, 2005  

5. Даниель С. Картина классической епохи. Л.: Искусство, 1986.  

6. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. М., 1989. 

7. Елатомцева И.М. Теоретическое основание изобразительного искусства: 

структурные категории, виды, жанры. Минск, 2007. 

8. Зись А.Я. Виды искусства. М., 1979. 

9. История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение / Под. 

ред. Ц. Г. Нессельштраус. М.: Изобразительное искусство, 1982. 

10. История искусства зарубежных стран ХVII – ХVIII вв. М.: Изобразительное 

искусство, 1988. 

11. Білецький П. О. Український портретний живопис ХVII – ХVIII ст. К.: 

Мистецтво, 1981. 

12. Рид, Герберт. Краткая история современной живописи. М. : Ад Маргинем 

Пресс, 2017. 

13. Уорд Оссиан. Искусство смотреть. Как воспринимать современное 
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