
 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

Циклова комісія образотворчого мистецтва і дизайну 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Історія мистецтва» 

IV курс 

Спеціальність 022 Дизайн 

Група ДЗмс - 1 - 18 - 4.0д 
 

 

Програму іспиту складено за умов дистанційного навчання; вона 

враховує специфіку проведення занять в умовах карантину, вимоги до 

студентів, які ставить дисципліна «Історія мистецтва» і наявність технічних 

умов для проведення іспиту. 
 

Форма проведення: 

Письмова  

Тривалість проведення: 

4 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів: 

30 балів – письмова робота 

10 балів – тестові завдання  

Технічні вимоги до проведення іспиту: 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangouts Meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Gmail – для отримання студентами письмових завдань та відповідей на них 

Необхідні  прилади: комп’ютер, ноутбук, смартфон з доступом до мережі 

Internet, фотоапарат або смартфон з вбудованою камерою 

Критерії оцінювання: 

Критерії оцінювання письмового завдання 30 балів  та тестових – 10 балів  

відповідно за перше та друге завдання  30+10=40 балів, розподіл балів 

подано у таблиці 1. 
 

Таблиця 1. 

Оцінка за шкалою 

Університету (коледжу) 

Вимоги до роботи 

  

31 – 40 балів 

Робота оцінена в 40 балів, якщо відповідає наступним критеріям: 

Студент володіє глибокими і міцними знаннями. В письмовій 

роботі демонструє серйозний аналіз різних стильових напрямків, 

знає відомі твори образотворчого мистецтва, музеї, де 



 

 

експонуються вказані роботи, розуміє специфіку мистецтва з 

відповідною термінологією, виявляє базові компетентності, має 

власний погляд та здатен робити висновки щодо  значення 

українського та зарубіжного мистецтва в контексті світової 

мистецької спадщини. У відповідях  на тестові та теоретичні 

питання виявляє високий ступінь не розрізнених знань і тем, а їх 

інтегрованого розуміння. Своїми відповідями студент доводить 

глибокі знання,  дає точні та вичерпні визначення. Робота 

виконана на високому рівні без зауважень і граматичних помилок.  

   

21 – 30 балів 

Робота оцінена в 30 – 21 бали, якщо відповідає наступним 

критеріям: 

Робота відповідає вимогам робочої навчальної  програми «Історія 

мистецтв». Студент вільно володіє вивченим матеріалом, прагне 

застосувати знання під час виконання тестових і теоретичних 

завдань. У відповідях логічно відтворює оцінку набутих знань, 

але не завжди  доречні  приклади відомих творів мистецтва,  

факти, що  вплинули  на художні процеси в різних країнах світу. 

Дає оцінку, демонструє власне розуміння ролі  мистецтва в 

культурних процесах   суспільства, де наведений   перелік  

пам’яток, імена відомих митців, фактів не завжди свідчать про 

знання питання. Допускає неточності при виконанні 

різнопланових завдань, не здатен в аналізі окремих творів 

мистецтва продемонструвати набуті знання. В письмовій роботі  

неграмотно сформульовані речення, допущені помилки в словах, 

незнання використаної термінології. 

11 – 20 балів Робота оцінена в 20 – 11 балів, якщо відповідає наступним 

критеріям: 

Робота виконана відповідно вимогам навчальної програми. 

Відповіді правильні, але  в них відсутня послідовність та логіка 

викладення матеріалу.  Завдання студент виконує не виявляючи 

самостійності у власних судженнях, плутається у фактах, подіях, 

назвах  відомих творів живопису, графіки, скульптури, або взагалі 

їх не знає. Написана робота  неохайна, відповіді  неточні, мають 

численні граматичні помилки. 

6 – 10 балів  Робота оцінена на 10 – 6 балів, якщо відповідає наступним 

критеріям: 

Робота частково відповідає виконаному завданню; не дає змогу 

врахувати рівень засвоюваності матеріалу. Не виявляє 

індивідуальних здібностей студента, а, отже, в результаті 

практичної роботи не продемонстровано обсяг засвоєних тем і 

завдань. Студент володіє лише  частиною навчального матеріалу; 

з неточностями дає визначення стилю, не володіє знаннями з 

техніки живопису, скульптури, не здатен включити у відповіді 

мистецтвознавчу термінологію, плутається в їх назвах; 

неспроможний викласти  власну думку  у письмовій формі. 



 

 

0 – 5 балів Робота оцінена на 5 – 0 балів, якщо відповідає наступним 

критеріям: 

Робота виконана незадовільно. Студент володіє незначною 

частиною навчального матеріалу.  В письмовій роботі без 

сторонньої допомоги   студент не здатен за  запропонованими  

ілюстраціями відомих творів мистецтва  проаналізувати та 

визначити в них найсуттєвіше. Абсолютно не орієнтується у  

мистецтвознавчих  термінах і не знає, де і як їх доречно 

використовувати. У викладі матеріалу допускає грубі 

орфографічні і граматичні помилки. Виконана робота  не дає 

можливості виявити рівень знань студента, а тому  таку роботу 

рекомендовано не зараховувати. 

 

Технічні вимоги до проведення іспиту 

Необхідні  прилади: комп’ютер, ноутбук, смартфон з доступом до 

мережі Internet. 

Налаштовано Google пошту  та додаток Hangouts Meet. 

 

Порядок проведення іспиту 

1. У встановлений час початку іспиту студент має вийти на онлайн-зв'язок, за 

посиланням додатку Hangouts Meet, яке йому завчасно надіслано на 

корпоративну пошту. 

2. На час початку іспиту студент має бути повністю готовим до роботи на 

іспиті: мати необхідне програмне забезпечення та обладнання, матеріали для 

виконання  завдань запропонованих у білеті. 

3. Екзамен починається з привітання та розподілу білетів між студентами, 

після чого, кожному на корпоративну пошту надсилається його варіант у 

форматі Google Форм. 

4. Протягом відведеного часу студент працює над завданням, після чого 

надсилає завдання викладачам на перевірку. 

5. Після перевірки завдання викладачем, студент на корпоративну пошту 

отримує результат своєї роботи та оцінку за іспит. 

6. Впродовж 2 годин після отримання результату іспиту, студент має право 

звернутися до художньої ради для отримання додаткового роз’яснення щодо 

отриманої оцінки. 

7. Виконані тестові і письмові роботи зберігаються в електронному вигляді на 

Google Диску циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну. 

 

Назва модулів та теми за якими складено завдання 

  Модуль 1. Соціальна сутність образотворчого мистецтва.  



 

 

Мистецтво первісної культури. Скіфи, сармати на території України. 

Мистецтво Шумеру, Аккаду, Вавілону. Мистецтво Древнього Єгипту. 

Архітектура, монументальне та  прикладне  мистецтво.  

  Модуль 2. Мистецтво доби античності та середньовіччя. Давньогрецьке і 

давньоримське мистецтво. Мистецтво середньовіччя. Архітектура і 

мистецтво Візантії. Вплив культури Візантії на становлення і розвиток 

мистецтва Київської Русі. Мистецтво доби Відродження в Німеччині 

(А.Дюрер), Італії (Джотто, Рафаель, Ботічеллі, Л. да Вінчі, Мікеланджело). 

  Модуль 3. Мистецтво XVI – XVIII  ст. Мистецтво Голландії XVII ст. Бароко  

і рококо в архітектурі та прикладному мистецтві. Романтизм в мистецтві 

Англії, Франції, Росії. Стиль класицизм в країнах Західній Європі: 

архітектура Італії, Франції, Росії.  

  Модуль 4. Мистецтво ХІХ – ХХ ст. Реалізм в західноєвропейському 

мистецтві. Стильові течії наприкінці ХІХ ст. в Західній Європі. Вплив 

українського авангарду на художні процеси Західної Європи, Росії. Німецька 

школа живопису ХХ ст. Мистецтво ІІ пол. ХІХ ст. у країнах Європи, 

Латинської Америки, США. Формування поп-арту в живопису, скульптурі,  

дизайні. Дослідження сучасного українського мистецтва у глобалізованому 

світі.  Основні тенденції розвитку мистецтва наприкінці ХХ - поч. ХХІ ст.   

 

Письмова  робота 

Письмове  завдання полягає в опису певного періоду в історії мистецтва, 

мистецтвознавчого аналізу живописного, графічного твору, скульптури, 

архітектури, складання таблиці  порівняльної характеристики  різних стилів, 

творів образотворчого мистецтва, картин на спільну тематику.   

 

Теми письмової роботи: 

1. Визначити спільні  та  відмінні риси в архітектурі бароко і рококо (на 

прикладі Франції, Росії) та навести приклади 

2. Охарактеризувати ознаки авангарду в українському мистецтві поч. ХХ ст. 

(на прикладі творчості О.Архипенка) 

3.  Аргументувати  новаторський підхід  Г.Нарбута у розробці видання  

«Українська абетка» 

4.  Дібрати  приклади, що підтверджують розвиток постімпресіонізму в 

країнах Західної Європи. 

5. У колекції Музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків 

зберігається один з шедеврів монументального мистецтва ХІІІ ст. – 

вітраж «Апостол Павло». Скласти питання до цього твору, де розкрити 

особливості мистецтва вітражу. 



 

 

6. Визначити спільні та відмінні риси в картинах  «Мадонна Конестабіле» 

Рафаеля та «Мадонна Бенуа» Л. да Вінчі (з колекції Державного Ермітажу 

в Санкт-Петербурзі) 

7.  Охарактеризувати творчість представників українського сучасного 

андеграунду та вказати їх твори 

8. Пояснити  особливості  стилю «модерн» у творчості художника 

М.Врубеля ( на прикладі картини «Дівчинка на тлі перського килиму» з 

Київської картинної галереї у Києві) 

9. Охарактеризувати  архітектуру бароко на прикладі замку Цвінгер у 

Дрездені (Німеччина)  

10.  Охарактеризувати мистецтво  російського скульптора В.І.Демут-

Малиновського на прикладі пам’ятника  князю Володимиру в Києві 

11.   Опишіть  історію появи напрямку арт - ленд і його вплив на культурні 

процеси в мистецтві XXI  ст. 

12.  Охарактеризувати творчість видатних українських художників  – 

В.Єрмілова, А.Петрицького, В.Кричевського   

13.  Дати  мистецтвознавчий  аналіз дизайнерським  розробкам  українського 

художника В.Кричевського в галузі архітектури та зв'язок з 

національними традиціями (книжкова графіка, архітектура). 

14.  Дайте пояснення культу поховання в розвитку скіфів. 

15.  Розкрити особливості прикладного мистецтва скіфів на прикладі срібної 

амфори з кургану Чортомлик.  

16.  Проаналізувати  розвиток  українського  живопису  ІІ пол. ХІХ ст., 

зокрема художників-передвижників.   

17.  Описати  картину художника-передвижника  М.Пимоненка  «Перед 

грозою» 

18.  Дати оцінку мистецької спадщини видатного українського художника 

Т.Шевченка.    

19.   Довести  значення графічної спадщини Т.Шевченка  (серія офортів 

«Живописная Украина») в подальшому розвитку українського  мистецтва 

на прикладі однієї з робіт з Музею Т.Г.Шевченка  (за вибором студента) 

20.  Аргументувати вплив новітніх технологій  у мистецтві ХХ ст. 

Охарактеризувати творчість видатного представника  поп-арту 

Е.Уорхола.   

 21. Проаналізувати діяльність знаменитої «фабрики»  Е.Уорхола та її роль у 

дизайнерських та рекламних розробках серед. ХХ ст.  

 22.  Охарактеризувати  мистецтво книжкової мініатюри  країн Близького 

Сходу: Іран, Ірак, Сирія (на прикладі колекції Музею Б. І В. Ханенків в  

Києві). 

  23.  Проаналізувати  історію створення скульптури княгині Ольги в Києві  

  (скульптор І.Кавалерідзе) 



 

 

  24.Охарактеризувати мистецтво Японії – скульптуру малих форм «нецки»  

  (на прикладі колекції з Музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків у 

Києві) 

 25. Дослідити  специфіку  української оборонної архітектури XIV – XVI   ст: 

фортеця у Хотині 

26. Довести роль національних мотивів у творчості українських художників 

та їх зв'язок з європейською школою живопису («Портрет дівчини у 

червоному капелюсі» О.Мурашка). 

27. Розкрити особливості прикладного мистецтва скіфів (Золота Пекторалі з 

кургану Товста Могила) 

28. Охарактеризувати  новаторство  технічних  прийомів  французьких 

художників – імпресіоністів, навести приклади 

29. Викласти  історію будівництва «золотого дому Нерона»  –  Колізею 

30. На прикладі творів художника  Ель Греко охарактеризувати  «золоте 

століття»  іспанського  живопису, навести  приклади 

31. Пояснити  термін «ілюстрація» та охарактеризувати  розвиток 

української  книжкової ілюстрації 60 – 70 – х рр. на прикладі творчості  

одного з  українських художників:  В.Касіяна, С.Адамовича, Г.Якутовича  

(за вибором студентів) 

 32.  Проаналізувати  картину І.Рєпіна  «Запорожці пишуть листа турецькому 

султану» та  визначити національний характер твору 

33. Охарактеризувати  особливості  монументального мистецтва  на прикладі  

напрямку «мурали» в  ХХ ст. (Мексика) 

34. Охарактеризувати  значення кольору в картинах В. ван Гога (на прикладі 

однієї з картин) 

35.  На прикладі картини В. ван Гога «Квітка квітучого мигдалю у склянці» 

довести, що більшість натюрмортів для художника були «всього лише 

вправи для пальців» 

36. Дати визначення терміну «зіккурат» і пояснити  особливості подібних 

споруд в державах Месопотамії (на прикладі зіккурату Етеменанки – т.з. 

«Вавілонська башта») 

 37. Визначити  роль і місце  портретного живопису в українському 

мистецтві  серед. - ІІ пол. XVIII ст. та значення  творчості Д.Левицького 

(на прикладі одного з портретів)  

38. Дати оцінку творчості видатного французького художника Ф.Леже 

39.  Охарактеризувати значення кольору в картині Ф. Леже (картина Ф.Леже 

«Будівельник») 

 40. Дати оцінку новаторському підходу в мистецтві  українських 

художників-авангардистів: О.Архипенка, М.Бойчука, М.Богомазова, 

О.Екстер 



 

 

41. На прикладі творчості М.Бойчука охарактеризувати роль і місце 

художника в розвитку українського неоімпресіонізму 

 42. Охарактеризувати новаторський підхід художників стилю  «модерн» 

М. Врубеля 

43. Проаналізувати один з натюрмортів художника М. Врубеля «Квіти в 

синій вазі» (1887 р.), що зберігається в колекції  Київської картинної 

галереї.  Пояснити прагнення художника досягти «універсальності  та  

досконалості»,  для якого техніка акварелі була одним із захоплень 

художника 

44. Охарактеризувати мистецтво бельгійського художника Р. Магрітта і 

розтлумачити слова художника: «Мистецтво зображення – це мистецтво 

мислення, що змушує підкреслювати здатність людини бачити. Завдяки 

сприйняття світу і за допомогою лише одного зору удосконалювати 

зриме» 

 45. Дати оцінку творчості художника Р. Магрітта на прикладі картини 

«Викривлене дзеркало» 

 46.  Визначити особливості творчості видатного російського художника  

К. Брюллова, за життя якого називали «великий  Карл» 

 47.Дати мистецтвознавчий аналіз картини К. Брюллова «Останній день 

Помпеї» 

 48.  Охарактеризувати творчість видатної художниці поч. ХХ ст О. Екстер  

 49.  Вказати жанр, в якому були виконані її театрально-декораційне 

оформлення  до спектаклів театру Леся Курбаса. Дати власну оцінку 

тогочасних експериментів в галузі театру і мистецтва, довести  синтез 

мистецтв в подальшому розвитку українського театру.  

50.  Охарактеризувати  батальний жанр в українському мистецтві ХХ ст. на 

прикладі творчості М. Дерегуса 

51.  Дати оцінку трактування історичного минулого в живопису М. Дерегуса 

«Дума про козака Голоту» 

52.  Дати оцінку творчості видатного українського художника  графіка і 

живописця І. Репіна 

53.  Проаналізувати портретну спадщину художника на прикладі картини 

І. Репіна «Осінній букет» 

 

Матеріали для виконання:  папір, кулькова ручка   

 

 

 

Екзаменатор                                                            Тетяна Кормакова  
 

 

Голова  циклової комісії                                                               Ольга Овчаренко 


