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 1. Анотація (опис) навчальної дисципліни(у т.ч. міждисциплінарні 

зв’язки): 

Навчальна дисципліна "Історія мистецтва Київської Русі", що викладається 

на ІІ курсі є теоретичною основою сукупності знань і термінів, що формують 

мистецтвознавчий профіль фахівця-експерта в області образотворчого мистецтва 

і визначають необхідні навики для здійснення аналізу творів мистецтва часів 

Київської Русі.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна взаємодіє з «Історія українського 

мистецтва ХІІІ – XVI ст.», «Історія українського мистецтва XVII-XVIII ст.», 

«Історія архітектури», «Історія декоративно-прикладного мистецтва», «Основи 

іконографії», «Синтез мистецтв» та «Аналіз творів мистецтва».  
В такому контексті навчальна дисципліна «Історія мистецтва Київської 

Русі», що передбачена навчальним планом НАКККіМ для здобувачів IІ курсу, в 3 

семестрі (загальна кількість годин –135 годин (кредитів ЄКТС–4,5): аудиторні 

години – (лекційні-32 год., семінарські заняття -32 год), для самостійної роботи 

здобувачів визначено 71 год.) і є важливою складовою формування теоретичних 

знань та практичних навичок фахівців у сфері сучасного мистецтвознавства. 

 2. Мета дисципліни – вивчення культурних традицій та спадщини 

українського мистецтва періоду Київської Русі, як невід`ємної частини світової 

культури, що дасть змогу здобувачам  в подальшому аналізувати і вивчати твори 

українського мистецтва, спираючись на знання про давні традиції та стилі.  

 3. Завдання:  

 -  формування знань щодо умов виникнення і формування українського 

мистецтва за часів Київської Русі; 

- вивчення історичного досвіду розвитку української культури в період 

Київської Русі; 

- набуття теоретичних знань про всі ознаки та стильові особливості, 

притаманні архітектурним, скульптурним та іконописним пам`яткам 

українського мистецтва доби Київської Русі; 

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

- знання щодо особливостей розвитку української культури та мистецтва в 

період Київської Русі;  

- знання щодо особливостей розвитку української культури та мистецтва на 

західноукраїнських землях на поч. ХХ ст.; 

 

У результаті опанування навчальної дисципліни здобувачі повинні набути 

такі програмні компетентності: 

інтегральна: здатність розв’язувати складні завдання та практичні 

проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і 

реставрації, а також експертизи творів мистецтва або у процесі навчання, що 

передбачає застосування системи інтегрованих знань з теорії, історії мистецтва 

та експертизи; 



 

загальні:  

- здатність і готовність до особистого розвитку, бажання досягати успіху; 

        - здатність застосовувати на практиці знання, навички та уміння, набуті у 

результаті дослідницької роботи; 

        - навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень 

на основі аналізу отриманої інформації; 

       -    уміння аргументувати власну позицію. 

 

фахові:  

        - здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності розвитку 

образотворчого та декоративного мистецтва, усвідомлювати його художньо-

естетичну природу; 

- здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між усіма 

елементами теоретичних та практичних знань з образотворчого та декоративного 

мистецтва; 

- здатність володіти знанням базової мистецтвознавчої, експертної, 

методичної літератури; 

-  здатність інтегрувати професійні знання та навички і використовувати їх в 

інтерпретації художнього образу в експертній діяльності; 

- здатність збирати, аналізувати та синтезувати мистецтвознавчу 

інформацію та дані із суміжних галузей науки і застосовувати її при проведенні 

експертизи; 

        -  здатність до здійснення мистецтвознавчих досліджень; 

- здатність аналізувати мистецькі явища та процеси, володіти науково-

аналітичним апаратом та визначати методологію дослідження; 

        - здатність знаходити, критично оцінювати, систематизувати, 

інтерпретувати і використовувати отриману інформацію у мистецтвознавчій 

діяльності. 

 

Опановуючи навчальну дисципліну здобувач повинен дотримуватися 

академічної доброчесності, визначеної в НАКККіМ. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1. Знати понятійно-категоріальний 

апарат навчальної дисципліни; 

причини та особливості розвитку 

стилістичних напрямків в 

Лекції, семінарські 

заняття 

Опитування, 

тестування, 

перевірка 

практичних 

20% 



 

українському мистецтві доби 

Київської Русі. 

завдань 

2. Вміти розрізняти стилістичні 

ознаки пам'яток українського 

мистецтва ІХ-ХІІІ ст. 

Лекції, семінарські 

заняття 

Опитування, 

тестування, 

перевірка 

практичних 

завдань 

20% 

3. Знати  історико-культурні 

чинники формування мистецьких 

напрямків в Україні у ІХ-ХІІІст. 

Лекції, семінарські 

заняття 

Опитування, , 

перевірка 

презентацій, 

перевірка, 

практичних 

завдань 

30% 

4. Застосовувати отримані знання на 

практиці; вміти розпізнавати 

пам'ятки означеного періоду 

Київської Русі, ефективно 

проводити атрибуцію відповідних 

творів мистецтва 

Семінарські заняття Опитування, , 

перевірка 

презентацій, 

перевірка, 

практичних 

завдань 

30% 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

Грунтовні знання історії образотворчого мистецтва, 

декоративного мистецтва та реставрації, мистецтвознавчої 

експертизи, основ законодавства у галузі культури і мистецтв 

РН 

1 

    

Глибокі знання визначеної сфери дослідження у поєднанні зі 

знаннями загальної наукової дискусії 

 РН 

2 

   

Володіння техніками, прийомами та методиками 

мистецтвознавчого аналізу та експертизи, атрибуції мистецьких 

творів і пам’яток культури 

  РН 

3 

  

Володіння понятійно-категоріальним апаратом та використання 

фахової термінології мистецтвознавства, застосування їх при 

проведенні наукових студій та публікації результатів 

дослідження. 

   РН 

8 

 

Здатність вивчати та використовувати досвід світових 

мистецьких практик різного часу. 
   РН 

11 

 

Володіння основами атрибуції та оцінки культурних цінностей, 

здійснення експертного мистецтвознавчого дослідження. 
    РН 

17 

 

7. Схема формування оцінки (згідно п.7 «Положення про організацію 

освітнього процесу в НАКККіМ» (від 31 жовтня 2018 р. наказ №187-0).  
Система оцінювання охоплює вхідний, поточний, модульний і 

підсумковий контролі. Результати навчання здобувачів вищої освіти в Академії 

оцінюють за шкалою Академії, чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно»), шкалою ЄКТС («А», «В», «С», «D», «E», «FX», 

«F»). 

 

7.1. Форми оцінювання здобувачів вищої освіти: 



 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗР* (тест): – 25 балів/ 15 балів**. 

2. Самостійне завдання 1: РН 1.2. – 20 балів/ 12 балів. 

3. Самостійне завдання 2: РН 1.3. – 20 балів/ 12 балів. 

4. Проведення колоквіуму: РН 1.3. – 15 балів/ 9 балів. 

5. Підсумкова контрольна робота (екзамен): – 20 балів / 12 балів. 

* ЗР – змістовий розділ. 

** максимальний бал/ порогів бал для отримання позитивної оцінки з 

відповідної форми контролю. 

- підсумкове оцінювання:екзамен. 

 

7.2. Організація оцінювання 

Контроль за якістю навчання здобувача вищої освіти здійснюється за 100-

бальною системою. Загальну кількість балів здобувача вищої освіти формують 

семестрові бали, отримані з усіх тем змістових розділів (бали, отримані за 

контрольну роботу (у формі тестування), презентації тощо; бали, отримані за 

виконання самостійного завдання, участі у колоквіумі, а також бали, які отримані 

за підсумкову роботу (екзамен). 

Зразки тестових завдань для контрольної роботи, перелік самостійних 

завдань, питання та завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у 

Навчально-методичному комплексі з даної дисципліни. 

Зміст курсу складає єдиний змістовний розділ. Змістовий розділ включає 

лекції, самостійну роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються контролем 

рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу. 

 
Змістовий розділ 

 
Підсумко
ва робота 
/ екзамен  

80 залікових балів 
 

 

(максимум) 
                          

 

Самостійна 
робота 

Контрольна 
робота  

Колоквіум Самостійна 
робота 

 

20 25 15 20 20 
(максимум) (максимум) (максимум) (максимум) (мак

симу

м) 

 

Умовою допуску до підсумкової роботи (екзамену) є отримання здобувачем під 

час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). 

При цьому обов’язковим є успішне складання контрольних робіт, виконання 

самостійних робіт та участь у колоквіумі, передбачених робочою програмою навчальної 

дисципліни. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість 

балів 

Підсумкова  

робота / екзамен 

Підсумков

а оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максиму 80 20 10



 

м 0 

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин 

відпрацювання та перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності 

до «Положення про організацію освітнього процесу в НАКККіМ» (від 31 

жовтня 2018 р. наказ №187-0). 

Екзамен виставляється за результатами роботи впродовж усього 

семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (60) має 

право, отримати підсумкову оцінку за екзамен за результатами контролю. 

Здобувачі вищої освіти, які набрали протягом семестру менше 60 балів, 

обов’язково складають екзамен. 

Присутність всіх здобувачів вищої освіти на екзамені є обов’язковою. 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка за шкалою 

НАКККіМ (бали) 

Оцінка за 

чотирибальною шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

90-100 Відмінно А 

82-89 Добре В 

74-81 С 

64-73 Задовільно Д 

60-63 Е 

35-59 Незадовільно FX 

1-34 F 

  

88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  передбачає 32 заняття.  

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції Прак. СРС 

1 2 3 4 5 6 

3 семестр 

Змістовий розділ  «Історія мистецтва Київської Русі» 

1.1 Історія Київської Русі. Становлення держави. 
Ключові правителі і події 

27 6 6 15 

1.2 Пам`ятки Стародавнього Києва ХІ-ХІІ ст. 28 8 8 12 

1.3 Мистецтво Великого Новгорода 18 4 4 10 

1.4 Іконопис і книжкова мініатюра Київської Русі ХІ-
ХІІ ст. 

15 4 4 7 

1.5 Стародавнє місто Чернігів 12 2 2 8 

1.6 Мистецтво Галицько-Волинських земель 13 2 2 9 

1.7 Мистецтво Володимиро-Суздальських земель 22 6 6 10 

Всього за навчальною дисципліною 135 32 32 71 

 

Загальний обсяг 135 год., в тому числі: 

Лекцій – 32 год. 

Семінарські– 32 год. 

Аудиторні – 64   год. 

Самостійна робота - 71 год. 

 

 



 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні:  

1. Історія українського мистецтва: у 5 томах. Т.3. Мистецтво другої половини XVI – 

XVIII ст./ НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського; гол. ред. Г. Скрипник. Київ, 

2011.  

2. Історія українського мистецтва. В 6-ти т. Т.2. Радянське мистецтво 1941- 1967 років. 

Київ: Гол. ред. УРЕ, 1968.  

3. Скрипник Г. Історія українського мистецтва у 5 томах. - Енциклопедія. – 2008. 
4. Скрипник Г. Історія декоративного мистецтва України у 5 томах - Енциклопедія. – 

2007. 

5. Уманцев Ф. С. Мистецтво Давньої України: історичний нарис. - Навчальний 

посібник. – 2002. 

6. Асєєв Ю. С. Мистецтво стародавнього Києва. - 1969 

7. Мистецтво Київської Русі. – Альбом. - 1989 

8. Любимов Л. Искусство Древней Руси. – 1974. 

9. Міляєва Л., Гелітович М. Українська ікона ХІ-XVIII ст. Київ, 2007. 

10. Каргер М. Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры 

древнерусского города. – М., 1958  

11. Вагнер Г. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. – М., 1964 

 
 

Додаткові: 

1. Історія української архітектури / Ю.С.Асєєв, В.В.Вечерський, О.М. Годованюк та 

ін.; За ред. В.І. Тимофієнко. Київ: Техніка, 2003.  

2. Асєєв Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської Русі. – 1980 

3. Логвин Г. З глибин. Давня книжкова мініатюра 11-18 ст. Київ, 1974. 

4. Логвин Г. По Україні. Стародавні мистецькі пам'ятки. Київ: Мистецтво, 1968. 

5. Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. – Навчальний посібник. – 1977. 

6. Овсійчук В. А. Українське мистецтво. – Навчальний посібник. – 2004. 

 
 

 

10. Додаткові інформаційні ресурси (інтернет ресурси): 

1. http://www.nbuv.gov.ua/  Сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

2.  www.nibu.kiev.ua/ Національна історична бібліотека України 

3. http://library.nakkkim.edu.ua/ електронний каталог Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв 

4. http://ukrlibrary.com.ua Онлайн-підручники з історії України. 

5. http://www.history.org.ua Сайт Інституту історії України. Електронна бібліотека з історії. 

6. http://elib.nplu.org/ електронна бібліотека «Культура України» 

7. http://kultura.ho.ua/books_ku.htm – Культурологічна бібліотека 

8. http://www.etnolog.org.ua/ Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 

М.Т. Рильського НАН України 
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	7.1. Форми оцінювання здобувачів вищої освіти:
	- підсумкове оцінювання:екзамен.
	При простому розрахунку отримаємо:


