


 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма орієнтована на підготовку до фахового вступного іспиту з 

галузі знань 02 «Культура і мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» для підготовки здобувачів 

вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем. 

Зміст програми охоплює в повному обсязі основні знання з теорії та 

історії образотворчого та декоративного мистецтва України і світу, категорії, 

поняття, терміни мистецтвознавства і передбачає структурування і розподіл 

навчального матеріалу за такими основними розділами: «Методологія 

мистецтвознавства», «Морфологія мистецтва: розвиток видів і жанрів в 

умовах сучасного світового і українського соціально-культурного процесу», 

«Стилеутворення у контексті часу». 

Здобувач повинен знати: 

- основні поняття, категорії, терміни мистецтвознавства; 

- основні методи мистецтвознавства; 

- принципи побудови світу мистецтва: види, жанри та їх розвиток у 

контексті часу; 

- класифікацію видів та жанрів мистецтва; 

- періодизацію мистецтва; 

- особливості змісту і форми історичних стилів, напрямків, течій; 

- визначних представників історичних стилів, напрямків, течій; 

вміти: 

- володіти термінологією мистецтвознавства; 

- залучати до аналізу художніх творів та мистецьких явищ основні 

методи мистецтвознавства; 

- застосовувати компаративний метод (порівняльний аналіз) творів 

мистецтва; 

- інтерпретувати зміст творів різних видів та жанрів образотворчого 

та декоративного мистецтва; 



- виявляти особливості формально-стилістичного рішення творів 

різних видів та жанрів образотворчого та декоративного мистецтва; 

- визначати стилістику творів різних видів та жанрів 

образотворчого та декоративного мистецтва відповідно до періодизації 

мистецтва; 

- критично сприймати та аналізувати сучасні тенденції мистецтва 

України у полікультурному середовищі; 

- опрацьовувати наукову літературу, працювати з документальними 

джерелами, оn-line ресурсами. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

ЗК4. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (СК) 

СК1. Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати 

розвинену творчу уяву, використовувати власну образноасоціативну мову при 

створенні художнього образу.  

СК2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як 

відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних 

етапів розвитку суспільства.  

СК6. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення 

дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.  

СК7. Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та 

інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого і 

декоративного мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування 

власної науковопедагогічної діяльності.  

СК8. Здатність до використання сучасних інформаційнокомунікативних 

технологій в контексті проведення мистецтвознавчих та реставраційних 

досліджень.  



СК10. Здатність до організації та проведення науково-дослідної роботи 

у різних аспектах (історичний, теоретичний, практичний).  

СК11. Здатність до визначення ефективності та апробації сучасних 

теоретичних підходів та концепцій інтерпретації культурно-мистецьких 

феноменів і процесів.  

СК12. Здатність володіти категоріальним апаратом, методологією 

сучасного мистецтвознавчого аналізу стилістичних течій та художніх творів; 

науковими принципами експертизи творів образотворчого мистецтва. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 023 «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, 

ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ» 

 

МОДУЛЬ 1. Методологія мистецтвознавства 

Тема 1. Компаративістика як один з основних методів сучасного 

мистецтвознавства 

Предмет мистецтвознавства. Основні методи мистецтвознавства. 

Компаративістика як один з основних методів сучасного мистецтвознавства. 

Теорія «Великого» і «малого» часу М. Бахтіна. Мистецтвознавчий художньо-

стилістичний аналіз. Іконологія як засіб інтерпретації змістової основи творів 

образотворчого та декоративного мистецтва. Іконографія як метод аналізу 

форми в образотворчому та декоративному мистецтві. Допоміжні методи 

дослідження в сучасному мистецтвознавстві.  

Тема 2. Діалог Схід-Захід у сучасному мистецтві України 

Діалоги часів та культур в історичному та соціально-культурному 

контекстах. Поняття «діалогізм» у філософії та мистецтвознавстві. Аллюзії та 

ремінісценції в сучасному мистецтві України. Прояви впливу культури Сходу 

і Заходу у творчості сучасних митців України. 

Тема 3. Архетипи і символи в індивідуальній міфотворчості 

сучасних митців 



Поняття «архетип», «символ», «міф», «міфологічне мислення». 

Архетипічні мотиви і образи у творах митців України та Європи. Символізм 

як принцип змісто-утворення та формо-утворення у творчості вітчизняних 

художників. Творчість митців «фольклорного» напряму. Індивідуальний міф 

митців рубежу ХХ – ХХІ століть.  

 

МОДУЛЬ 2. Морфологія мистецтва: розвиток видів і жанрів в умовах 

сучасного світового і українського соціально-культурного процесу 

Тема 4. Тематична композиція живопису України в контексті 

світового мистецтва 

Тематична композиція як жанр образотворчого мистецтва. Видатні 

майстри сучасного живопису, що працюють в жанрі тематичної картини. 

Основні теми творів, художньо-стилістичний аналіз. Відмінність картинної та 

етюдної форми втілення. Засоби побудови простору в картині.  

 

Тема 5. Портретні образи в мистецтві України: традиції і новації. 

Портрет як жанр образотворчого мистецтва. Типологія портрету. Знані 

майстри портретного жанру в історії європейського та українського 

мистецтва. Ритуальна роль портрету в історичному дискурсі. Особливості 

побудови композиції парадного портрету. Автопортрет як жанр 

образотворчого мистецтва. Символізм у портретному жанрі.  

Тема 6. Пейзажний жанр сучасного українського та світового 

мистецтва: традиції і новітні пошуки 

Пейзаж як жанр образотворчого мистецтва. Виникнення та розвиток 

пейзажу як самостійного жанру образотворчого мистецтва. Типологія 

пейзажу. Еволюція зображення простору: знак, що визначає навколишній 

простір – пейзаж-фон – пейзаж-середовище. Засоби побудови простору в 

пейзажі. Види перспективи. Пейзаж-етюд і пейзаж-картина: відмінні риси. 

Знані майстри пейзажу в історії європейського та українського мистецтва. 



Пленер як метод створення пейзажу. Майстри пейзажу Одеської мистецької 

школи. 

Тема 7. Монументальне мистецтво Одеси і сучасні світові тенденції 

синтезу мистецтв 

Поняття «монументальне» та «станкове» мистецтво. Монументальність 

як якість зображення. Монументальні розписи і мозаїки в мистецтві Одеси. 

Монументальна та монументально-декоративна скульптура Одеси. Тематика 

монументальних творів одеських митців. Особливості формального рішення 

творів монументального живопису, міської скульптури. Роль архітектурного 

середовища у створенні художнього образу в монументальній скульптурі. 

Мурали в «інтер’єрі» міста. Синтез мистецтв. 

Тема 8. Роль декоративного мистецтва у створенні новітніх змісту і 

художньої форми мистецтва України 

Поняття «декоративне мистецтво», «декоративність», «декор», 

«традиція». Звернення до витоків народного декоративного мистецтва як засіб 

самоідентифікації етносу в сучасному процесі глобалізації і уніфікації. Роль 

орнаменту як засобу збереження та передачі архетипічних мотивів і образів. 

Наслідування традиціям і стилізація в сучасному декоративному мистецтві. 

Декоративний живопис. Монументально-декоративне мистецтво. 

Декоративно-прикладне мистецтво. 

 

МОДУЛЬ 3. Стилеутворення у контексті часу 

Тема 9. Стилістика Українського бароко в контексті світового 

мистецтва: живопис, скульптура, архітектура 

Бароко як історичний стиль. Феномен українського бароко, стилістичні 

особливості. Українська ікона XVII – XVIII століть. Парсуна. Скульптура 

бароко. Барокова архітектура на теренах України.  

Тема 10. Одеська мистецька школа: особливості в контексті 

європейської культури 



Одеська мистецька школа: історичні та соціально-культурні аспекти 

розвитку. Товариство південно-руських художників, пересувні художні 

виставки, «Салони Іздебського»: як визначні чинники у формуванні Одеської 

мистецької школи. Художня освіта в Одесі. Мистецтво «суворого стилю» в 

Одесі. Авангардні течії в мистецтві Одеси другої половини ХХ століття. 

Основні напрямки розвитку сучасного одеського мистецтва. Пленер в 

мистецтві Одеси.  

Тема 11. Мистецтво українського авангарду в контексті 

проблематики сучасного мистецтва 

Поняття «авангард», «модернізм». Визначні постаті українського 

авангарду. Роль стародавнього сакрального мистецтва на формування змісту і 

форми творів митців авангарду. Експерименти зі змістом і формою у творчості 

українських майстрів. Модерне мистецтво Одеси. 

Тема 12. Полістилізм у створенні нової виражальної мови сучасного 

мистецтва: можливості створення сучасної «моделі світу» засобами 

образотворчого і декоративного мистецтва 

Полістилізм як естетичний і формотворчий принцип сучасної культури. 

Поняття «полістилізм», «еклектика», «стилізація». Тенденції 

деконструювання постмодернізму і відновлення «забутих» загальнолюдських 

змістових основ after-постмодернізму. Неоміфологізм у творчості сучасних 

митців. Втілення сучасної «моделі світу» засобами образотворчого і 

декоративного мистецтва. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Сума балів  Критерії оцінки 

Відмінно 

(90–100) 

Здобувач має ґрунтовні знання про основні поняття, 

категорії, терміни мистецтвознавства, основні методи 

мистецтвознавства. На високому рівні знає принципи 

побудови світу мистецтва: види, жанри та їх розвиток у 

контексті часу. Вільно орієнтується у класифікації видів та 

жанрів мистецтва, періодизації мистецтва. На високому 



рівні визначає особливості змісту і форми історичних 

стилів, напрямків, течій, відмінно знає визначних 

представників історичних стилів, напрямків, течій. 

Усні відповіді повні, логічні й обґрунтовані. 

На високому рівні вміє: володіти термінологією 

мистецтвознавства, залучати до аналізу художніх творів та 

мистецьких явищ основні методи мистецтвознавства, 

застосовувати компаративний метод (порівняльний аналіз) 

творів мистецтва, інтерпретувати зміст творів різних видів 

та жанрів образотворчого та декоративного мистецтва, 

виявляти особливості формально-стилістичного рішення 

творів різних видів та жанрів образотворчого та 

декоративного мистецтва, визначати стилістику творів 

різних видів та жанрів образотворчого та декоративного 

мистецтва відповідно до періодизації мистецтва, критично 

сприймати та аналізувати сучасні тенденції мистецтва 

України у полікультурному середовищі. Здатен на 

високому рівні опрацьовувати наукову літературу, 

працювати з документальними джерелами, оn-line 

ресурсами, виявляє творчий підхід. 

Добре 

(71–89) 

Здобувач має достатні знання про основні поняття, 

категорії, терміни мистецтвознавства, основні методи 

мистецтвознавства. На достатньому рівні знає принципи 

побудови світу мистецтва: види, жанри та їх розвиток у 

контексті часу. Достатньо вільно орієнтується у 

класифікації видів та жанрів мистецтва, періодизації 

мистецтва. На доброму рівні визначає особливості змісту і 

форми історичних стилів, напрямків, течій, відмінно знає 

визначних представників історичних стилів, напрямків, 

течій. 



Усні відповіді повні, логічні, проте іноді бракує більш 

значущого обґрунтування. 

На достатньому рівні вміє: володіти термінологією 

мистецтвознавства, залучати до аналізу художніх творів та 

мистецьких явищ основні методи мистецтвознавства, 

застосовувати компаративний метод (порівняльний аналіз) 

творів мистецтва, інтерпретувати зміст творів різних видів 

та жанрів образотворчого та декоративного мистецтва, 

виявляти особливості формально-стилістичного рішення 

творів різних видів та жанрів образотворчого та 

декоративного мистецтва, визначати стилістику творів 

різних видів та жанрів образотворчого та декоративного 

мистецтва відповідно до періодизації мистецтва, критично 

сприймати та аналізувати сучасні тенденції мистецтва 

України у полікультурному середовищі. Має достатні 

вміння в опрацюванні наукової літератури та у роботі з 

документальними джерелами, оn-line ресурсами. 

У цілому вміє узагальнювати наукові знання, аналізувати 

матеріал відповідно до сучасних мистецтвознавчих 

методів, але потребує незначної допомоги. 

Задовільно 

(51–70) 

Здобувач має задовільні знання про основні поняття, 

категорії, терміни мистецтвознавства, основні методи 

мистецтвознавства. На задовільному рівні знає принципи 

побудови світу мистецтва: види, жанри та їх розвиток у 

контексті часу. Припускається значних помилок у 

класифікації видів та жанрів мистецтва, періодизації 

мистецтва. З помилками визначає особливості змісту і 

форми історичних стилів, напрямків, течій, на 

задовільному рівні знає визначних представників 

історичних стилів, напрямків, течій. 



Усні відповіді неповні, не достатньо обґрунтовані. 

На задовільному рівні вміє: володіти термінологією 

мистецтвознавства, залучати до аналізу художніх творів 

та мистецьких явищ основні методи мистецтвознавства. 

Здобувачу із певними труднощами дається 

застосовування компаративного методу (порівняльного 

аналізу) творів мистецтва, інтерпретування змісту творів 

різних видів та жанрів образотворчого та декоративного 

мистецтва, виявлення особливості формально-

стилістичного рішення творів різних видів та жанрів 

образотворчого та декоративного мистецтва. На 

задовільному рівні здатен визначати стилістику творів 

різних видів та жанрів образотворчого та декоративного 

мистецтва відповідно до періодизації мистецтва. Не 

виявляє здатності критично сприймати та аналізувати 

сучасні тенденції мистецтва України у полікультурному 

середовищі. Загалом розуміє як використовувати 

науковий досвід провідних вчених, проте не має 

достатнього вміння в опрацюванні наукової літератури та 

у роботі з документальними джерелами. Використання 

оn-line ресурсів викликає труднощі.  

Незадовільно  

(0-50) 

Здобувач має фрагментарні знання про основні поняття, 

категорії, терміни мистецтвознавства, основні методи 

мистецтвознавства, принципи побудови світу мистецтва: 

види, жанри та їх розвиток у контексті часу. 

Припускається грубих помилок у класифікації видів та 

жанрів мистецтва, періодизації мистецтва. Викликає 

значні труднощі визначення особливостей змісту і форми 

історичних стилів, напрямків, течій. Не володіє знаннями 



щодо визначних представників історичних стилів, 

напрямків, течій. 

Усні відповіді неповні, фрагментарні, не обґрунтовані. 

Здобувач проявляє незадовільний рівень вмінь: володіти 

термінологією мистецтвознавства, залучати до аналізу 

художніх творів та мистецьких явищ основні методи 

мистецтвознавства. Здобувач не вміє застосовувати 

компаративний метод аналізу творів мистецтва, не здатен 

інтерпретувати зміст творів різних видів та жанрів 

образотворчого та декоративного мистецтва, виявляти 

особливості формально-стилістичного рішення творів 

різних видів та жанрів образотворчого та декоративного 

мистецтва. Припускається грубих помилок у визначенні 

стилістики творів різних видів та жанрів образотворчого та 

декоративного мистецтва відповідно до періодизації 

мистецтва. Не виявляє здатності критично сприймати та 

аналізувати сучасні тенденції мистецтва України у 

полікультурному середовищі.  

Не розуміє й не усвідомлює як використовувати науковий 

досвід провідних вчених. Не вміє опрацьовувати наукову 

літературу, працювати з цифровими наукометричними 

базами даних, оn-line ресурсами. 
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