


ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
для вступників на освітню програму 

«Мистецтвознавство»
«Історія світової та української художньої культури»

Програма творчого конкурсу з «Історії світової та української художньої 
культури» призначається для абітурієнтів, які готуються до вступу за напрямом 
підготовки 02 «Культура і мистецтво» та спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» за освітньою програмою «Мистецтвознавство». 

Творчий конкурс передбачає виявлення базових знань у галузі основних стилів, 
етапів еволюції образотворчого мистецтва та архітектури від давнини до сучасності, 
ознайомлення з творами мистецтва цих епох, історією їх створення, володіння 
термінологією. 

ТЕМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Тема 1. Вступ. Мистецтво як одна з форм суспільної свідомості. Функції мистецтва. 
Види мистецтва – архітектура, скульптура, живопис, графіка.

Тема 2. Мистецтво первісного суспільства. 
Основні форми мистецтва. Функції мистецтва в первісному суспільстві. Образи тварин, 
жіночі фігури. 



Тема 3. Мистецтво Давнього Єгипту.
Розвиток монументальних форм архітектури: комплекси пірамід. Скарби гробниці 
фараона Тутанхамона. 

Тема 4. Античне мистецтво.
Антична міфологія та її втілення в мистецтві. Архітектурно-скульптурний ансамбль 
Афінського акрополя. Мистецтво Давнього Риму.

Тема 5. Мистецтво Візантії. Собор Св. Софії в Константинополі. Мозаїки Равенни. 

Тема 6. Мистецтво європейського Середньовіччя. Романське та готичне 
мистецтво. Поняття «романський стиль» в мистецтві. Архітектура середньовічних 
замків. Поняття «готичний стиль» у мистецтві середньовічної Європи. Міська культура. 
Готичне храмове будівництво. Готичні вітражі: гра кольору та світла. 

Тема 7. Мистецтво Ренесансу. 
Загальна характеристика мистецтва періоду Ренесансу. Творчість Сандро Ботічеллі,
Леонардо да Вінчі, Мікеланджело Боунарроті, Рафаеля Санті. Значення мистецтва 
італійського Ренесансу в формуванні гуманістичних ідей у європейському мистецтві.   

Тема 8. Мистецтво бароко в Європі.
Особливості розвитку художньої культури в Західній Європі 17 ст. Основні етапи 
розвитку художньої культури. Види та жанри образотворчого мистецтва. Синтез 
архітектури та монументальної скульптури в пам’ятках бароко. Творчість
Мікеланджело да Караваджо. Пітер Пауль Рубенс – визначний представник 
фламандського живопису. Голландський натюрморт, «сніданки» та «десерти». 
Творчість Гарменса ван Рейна Рембрандта.  



Тема 9. Мистецтво Західної Європи 19 – першої половини 20 ст.
Загальна характеристика та періодизація західноєвропейського мистецтва 19 ст. 
Формування національних мистецьких шкіл. Живопис французького романтизму. 
Вплив Делакруа на розвиток бунтарських ідей в живописі Франції другої половини 19 
ст. Барбізонська школа. Новаторство пленерного живопису. Мистецтво імпресіонізму: 
історія виникнення, загальна характеристика та періодизація. Мистецтво європейського 
модернізму та аванґарду. 

Тема 10. Актуальне мистецтво. 
Художні практики кінця 20 – початку 21 ст. Гепенінґ, перформанс, інсталяція. Музеї 
сучасного мистецтва. 

МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ
Тема 11. Мистецтво Княжого періоду. Муроване будівництво Княжої доби. Собор Св. 
Софії – визначна пам’ятка світової архітектури. Мозаїки і фрески Софійського собору. 
Оздоблення рукописної книги (Остромирове євангеліє, Ізборник Святослава).

Тема 12. Мистецтво українського бароко 17 – 18 ст. Доба бароко – яскравий період у
архітектурі України. Культові споруди: Святоюрський собор у Львові, Андріївська 
церква у Києві, дзвіниця Києво-Печерської лаври. Стилістичні особливості української 
барокової пластики. Твори скульптора Пінзеля. Народна картина. Образ козака-
бандуриста (Мамая) – особливості трактування традиційного сюжету. 



Тема 13. Українське мистецтво першої половини 19 ст. Архітектура класицизму в 
Україні. Періодизація. Архітектура Києва, Львова. Садибно-паркова  архітектура: риси 
романтизму в українській архітектурі цього типу (дендропарки «Софіївка»,
«Олександрія»). Живопис Т.Шевченка. Романтизм у творчості Т.Шевченка 
(«Катерина», автопортрет в овалі, «Селянська родина», портрет Закревської, 
автопортрет у смушковій шапці). Графіка Т.Шевченка (офорти альбому «Живописна 
Україна», серія «Блудний син»). 

Тема 14. Українське мистецтво другої половини 19 – початку 20 ст. Побутовий і 
пейзажний жанри в українському малярстві. Творчість С.Васильківського («Козача 
левада»), Л. Жемчужникова («Козак їде на Січ»), М. Пимоненка («Біля криниці»), О.
Мурашка («Селянська родина»), О. Новаківського («Автопортрет з дружиною»). 
І.Труша (портрети І.Франка, Лесі Українки). 

Тема 15. Українське мистецтво 20 – початку 21 ст. Видатний український митець 
М.Бойчук. Твори А.Петрицького (портрети видатних діячів української культури, 
картина «Інваліди», «Мати», Ф.Кричевського (Триптих «Життя», портрет Т.Шевченка, 
«Автопортрет у білому кожусі). Творчість видатного українського скульптора 
О.Архипенка. Твори Г.Нарбута: пошуки національного стилю (Українська абетка,
ілюстрації до „Енеїди” І.Котляревського). Визначні майстрині народної творчості М. 
Примаченко, К.Білокур.
Доробок сучасних українських художників.



ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ЕСЕ

ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

1. «Палеолітичні венери».
2. Антична міфологія та її відображення в мистецтві. 
3. Ансамбль Афінського акрополя як втілення античної культури і мистецтва.
4. Скарби гробниці Тутанхамона
5. Звіриний стиль у мистецтві скіфів: Золота Пектораль.
6. Середньовічна сакральна архітектура: образ собору.
7. Готична архітектура та монументальне мистецтво: пластика та вітраж.
8. Творчість Леонардо да Вінчі: жіночі портрети.
9. Різнобічний геній Мікеланджело.
10. Творчість Рафаеля Санті.
11. Картина Рембрандта «Повернення блудного сина».
12. Мистецтво імпресіонізму: історія виникнення, загальна характеристика.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

13. Собор св. Софії в Києві: мозаїки та фрески.
14. Образ козака-бандуриста (Мамая).
15. Романтизм у творчості Т.Шевченка: «Катерина».
16. Побутовий і пейзажний жанри в українському малярстві ХІХ – ХХ ст.
17. Моє відкриття О.Архипенка.
18. Інсталяція як мистецький жанр: способи сприйняття та інтерпретації.
19. Художник (мистецький твір), який справив на мене найбільше враження.
20. Власний роздум: «Чому я обрав(ла) цю професію».
21. Власний роздум: «Мистецтво в житті людини».
22. Власний роздум: «Мій улюблений художник».

Рекомендована література:
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ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
для вступників на освітню програму «Мистецтвознавство»

Творчий конкурс ― професійно зорієнтоване випробування абітурієнта, 
під час якого вступник демонструє знання й навички, що засвідчують його 
готовність до опанування фаху мистецтвознавця та здатність писати 
наукові праці.

Вступник повинен продемонструвати уміння точно й повно відтворювати 
знання з історії культури і мистецтва, критично мислити, викладати свої 
думки українською мовою логічно й грамотно.

Творчий конкурс передбачає написання наукового есе (перелік тем 
додається до цієї програми). З-поміж запропонованих тем екзаменаційна 
комісія обере три, серед яких одну вибере вже сам абітурієнт.

НАУКОВЕ ЕСЕ

Для вступників за ОП «Мистецтвознавство» розроблена програма творчого 
конкурсу з переліком тем для наукового есе та списком рекомендованої 
літератури для підготовки. Абітурієнти протягом двох годин пишуть 
наукове есе обсягом до чотирьох аркушів формату А4.

При написанні есе вступник має засвідчити знання та вміння, здобуті в 
середній школі: точність відтворення фактів, повнота відтворення фактів, 
уміння логічно викладати думку, уміння грамотно викладати думку.

До участі у загальному конкурсі не допускаються абітурієнти, які в 
сумі за творчий конкурс набрали менше 170 балів (денна форма 
навчання), менше 140 балів (заочна та екстернатна форми навчання).

Система оцінювання на вступному іспиті “Творчий конкурс”

Максимальна оцінка іспиту становить 200 балів.

Рівні оцінки:

високий — тема розкрита повністю, оцінні судження логічно випливають зі 
сказаного, нема жодної помилки у фактажі, є вступна частина і висновки;
добрий — дещо неповно відтворено фактаж, але без помилок; деякі оцінні 
судження надумані, логічно не випливають зі сказаного;
середній — неповно розкрито тему; допущені помилки у викладі фактажу; 
порушена логіка викладу, відсутні висновки;
низький — тема не розкрита; численні помилки у викладі фактажу.



Схема оцінювання

Елемент оцінювання Рівень оцінки Кількість балів

Точність відтворення фактів

Високий 25
Добрий 20
Середній 15
Низький 10
Дуже низький 5

Повнота відтворення фактів

Високий 25
Добрий 20
Середній 15
Низький 10
Дуже низький (не відтворено) 5

Уміння логічно викладати думку

Високий 25
Добрий 20
Середній 15
Низький 10
Дуже низький (алогічний виклад) 5

Уміння грамотно викладати думки

Високий 25
Добрий 20
Середній 15
Низький 10
Дуже низький (безграмотно) 5

Екзаменатор має право додати опційні бали — від 1 до 4:
Опція перша: охайність в оформленні тексту (1 бал);
Опція друга: бездоганна грамотність (1 бал);
Опція третя: самостійний аналіз (2 бали).
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