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Курс   II 

Галузь знань:     01 Освіта 

Спеціальність:    014 Середня освіта 

Предметна спеціалізація: 014.12 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Форма проведення:   комбінована (виконання тестових завдань;  відповідь 

на теоретичне питання з подальшим усним захистом). 

Екзамен проводиться online з використанням сервісних служб Google: 

Google Meet для організації відеозв’язку зі студентами; Google forms 

для проведення тестування; Gmail для отримання завдань білету. 

 Максимальна кількість балів:  12 балів 

Критерії оцінювання:  

• тестові завдання – 6 балів (по 0,25 балів за кожну правильну 

відповідь);  

• теоретичне питання – 6 балів. 

 

Перелік теоретичних питань: 

1. Визначити поняття «стиль» в історії мистецтва та його різноманітність.  

2. Розмежувати поняття «стиль» і «жанр» у мистецтві. Навести приклад. 

3. Схарактеризувати основні пам'ятки мистецтва Давнього Єгипту 

(архітектурні споруди, рельєфи на стінах, фрески, скульптури) 

4. Розкрити особливості скульптури Давньої Грецїї на прикладі творів 

періоду еллінізму «Венера Мілоська», «Дискобол». 



5.  Визначити особливості Давньоримської архітектури на прикладах 

громадських споруд: форуми, тріумфальні арки, терми, базиліки, вілли, 

амфітеатри. 

6. Визначити особливості візантійського орнаменту та розкрити  їх 

символічне значення. 

7. Схарактеризувати мозаїку як провідний вид образотворчого мистецтва 

Візантії.  

8. Дати характеристику Софійського собору у Києві. Розкрити синтез 

архітектури і монументально-декоративного мистецтва. 

9. Зазначити три етапи еволюції західноєвропейського мистецтва епохи 

Середньовіччя. 

10.  Схарактеризувати оповідальне мистецтво романського періоду 

мистецтва епохи Середньовіччя на прикладі гобелену з Байо «Битва 

при Гастінгсі» 

11. Визначити типові ознаки готичної архітектури на прикладі Собору 

Паризької Богоматері. 

12.  Визначити особливості живопису Італії доби Високого Відродження. 

Назвати представників. 

13.  Визначити особливості живопису Нідерланд Золотої доби 

Відродження на прикладі робіт Рембрандта.  

14. Схарактеризувати творчість Рубенса як лідера живопису бароко. 

15.  Схарактеризувати творчість Альбрехта Дюрера. Здійснити аналіз 

гравюри «Чотири вершники апокаліпсису».  

16.  Здійснити порівняльний аналіз стильових рис рококо і реалізму. 

17. Розкрити особливості романтизму як напряму в європейській художній 

культурі. Визначити представників ідейного напряму. 

18.  Розкрити особливості імпресіонізму як художнього напряму мистецтва. 

19.  Здійснити порівняльний аналіз стильових ознак імпресіонізму та 

постімпресіонізму. 

20.  Розкрити історію розвитку художньої фотографії. 

21.  Розкрити ідейно - естетичні засади стилю модерн. 

22.  Визначити авангардні течії XX ст. та їх стильові ознаки. 

23. Схарактеризувати творчий портрет Анрі Матісса та його вплив на 

розвиток художнього напряму «фовізм». 

24. Схарактеризувати творчий портрет Пабло Пікассо та його вплив на 

формування художнього напряму «кубізм». 

25. Визначити стильові ознаки художнього напряму «експресіонізм» на 

прикладі робіт художників німецької школи. 

26. Схарактеризувати творчість Фріди Кало як приклад символізму і 

сюрреалізму в мистецтві XX ст. 

27. Схарактеризувати творчість Сальвадора Далі його вплив на 

формування художнього напряму «сюрреалізм». 

28.  Розкрити сутнісний зміст поп-арту як явища масової культури.  



29.  Визначити особливості хеппенінгу та перфомансу як мистецтва дії. 

30.  Визначити сутнісні ознаки психоделічного мистецтва у жанрах 

живопису, кіно та музики. 

 

        

Eкзаменатор               Ольга БІЛОУС 

Голова циклової комісії     Тетяна РОМАНОВА 

 


