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

зв’язки): 

Навчальна дисципліна «Історія мистецтва Північного Відродження» – 

дисципліна, яка разом з іншими віднесена до числа обовʹязкових дисциплін 

першого освітнього рівня вищої освіти «бакалавр» (2 курс, 4 семестр) і 

забезпечує підготовку мистецтвознавців-експертів. Загальна кількість годин 

–135 годин (кредитів ЄКТС – 4,5): аудиторні години – 64 (лекційні – 32 год., 

семінарські заняття – 32 год.), для самостійної роботи студентів визначено 71 

год.). 

Дисципліна є частиною блоку обов’язкових дисциплін, а також має 

міждисциплінарний характер, утворюючи сталі зв’язки з іншими фаховими 

дисциплінами. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях, 

спільних для курсів гуманітарних дисциплін: «Міфологія в образотворчому 

мистецтві», «Історія мистецтва первісного суспільства та Стародавнього 

Сходу», «Історія мистецтва Еллади і Риму», «Історія мистецтва Візантії та 

європейського Середньовіччя», «Основи іконографії», «Історія архітектури», 

«Історія мистецтва Італійського Ренесансу».  

2. Мета дисципліни – набуття теоретичних знань щодо історичних 

засад виникнення і розвитку мистецтва Європи часів Пізнього 

Середньовіччя, формування спільних рис та розмаїття варіантів розвитку у 

мистецтві різних регіонів Нідерландів, Німеччини, Франції та Англії доби 

Відродження, ознайомлення здобувачів з кращими творами світового 

образотворчого мистецтва, набуття практичних навичок з художнього 

аналізу творів мистецтва, створення візуального ряду, що відіграє важливу 

роль у набутті студентами професіоналізму та навичок мистецтвознавця-

експерта.  

3. Завдання :  

- формування теоретичних знань з історії мистецтва різних 

періодів доби Відродження у регіонах Європи; 

- навчити здобувачів розуміти хід розвитку мистецтва, зв’язок 

конкретних творів зі світосприйняттям, притаманним суспільству в добу 

створення робіт; 

- вивчення специфіки законів створення художнього образу у 

мистецтві різних країн Європи зазначеної доби,  

- вивчення ролі у цьому процесі художніх засобів та формальних 

прийомів; 

- формування навичок роботи з різними джерелами інформації, 

вміння верифікувати отриману інформацію; 

- засвоєння необхідної термінології, основних мистецтвознавчих 

понять та визначень;  

- вивчення основних творів найвідоміших майстрів; 

- формування практичних навичок та умінь з аналізу творів 

мистецтва Північного Відродження різних періодів та країн, вміння за 



формальними ознаками визначати приналежність твору до певної історичної 

доби та регіону. 

 

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни: 

- знання відомостей про розвиток світового мистецтва, зокрема, 

мистецтва античності та доби Середньовіччя, що дозволяє визначати спільні 

риси та відмінності мистецтва різних періодів Відродження на теренах 

Європи; 

- знання соціокультурних чинників та особливостей історичної 

доби, що впливають на формування стилістики та відмінних рис мистецтва 

окремих регіонів, принципи вирішення творів; 

- вміння визначати час створення окремих робіт, розуміти їхні 

особливості. 

 

У результаті опанування навчальної дисципліни здобувачі повинні 

набути такі програмні компетентності: 

інтегральна:  

- Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 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, спрямованих на розвиток здатності особистості до 

креативної самореалізації у сфері мистецтвознавчої експертизи та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

загальні:  

- Здатність і готовність до особистого розвитку, бажання досягати успіху. 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

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

на основі аналізу отриманої інформації. 

- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

- 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. 

- Грунтовне розуміння історії мистецтва, детальні знання з визначеної 

галузі дослідження у поєднанні зі знаннями щодо ведення загальної наукової 

дискусії. 

- 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. 

- Здатність визначати мету особистісного та фахового розвитку і умови 

їх досягнення з урахуванням сучасних тенденцій розвитку мистецтвознавчої 

науки та експертизи. 

 

Опановуючи навчальну дисципліну, здобувач повинен дотримуватися 

академічної доброчесності, визначеної вимогами 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) 

В

ідсоток 

у 

підсум

ковій 

оцінці 

з 

дисцип

ліни 

Кко

д 
Результат навчання 

1.    Знати: понятійно-

категоріальний апарат та 

фахову термінологію з  

мистецтвознавства; 

  особливості розвитку 

мистецтва різних періодів та 

країн, відмінності 

мистецького розвитку 

регіонів та окремих митців 

Лекції, 

семінарські 

заняття 

Опитування, 

перевірка 

практичних завдань 

20% 

2.   Уміти: виокремити основні 

етапи розвитку світового 

мистецтва, виділити та 

обґрунтувати загальні засади 

та специфіку культурно-

історичних процесів. 

  Вміти розрізняти 

стилістичні ознаки та 

відмінності манери 

Лекції, 

семінарські 

заняття 

Опитування, 

перевірка 

практичних завдань, 

візуальний контроль 

20% 



виконання різних митців 

3.   Здатність до використання 

різноманітних методів, 

інформаційних та 

комунікативних технологій 

для ефективного спілкування 

на професійному рівні. 

Лекції, 

семінарські 

заняття 

Опитування, , 

перевірка 

презентацій, 

перевірка, 

практичних завдань 

30% 

4.   Застосовувати отримані 

знання на практиці; вміти 

використовувати навички 

аналізу 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 з  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 з 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, семінарські заняття, 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) (максимум

) 

 

Умовою допуску до підсумкової роботи (іспиту) є отримання студентом 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 

Підсумкова  

робота / екзамен 

Підсумков

а оцінка 



балів 

Мінімум 48 12 60 

Максиму

м 

80 20 10

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). 

Оцінка іспиту здійснюється 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 іспит. 

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 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. 

Тематичний  план  передбачає 32 заняття. 

 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції Сем. СРС 

1 2 3 4 5 6 

4 семестр 

Змістовий розділ 1. Мистецтво Нідерландів ХV–ХVІ ст. 

1.1 Економічні та політичні передумови 

виникнення культури Північного 

Відродження. Термін «Північне 

Відродження», особливості культури цієї 

доби 

8 2 2 4 



1.2 Особливості формування мистецтва 

Нідерландів  

8 2 2 4 

1.3 Мистецтво Нідерландів кінця ХІV – початку 

ХV ст. 

8 2 2 4 

1.4 Розвиток скульптури у Нідерландах в ХV ст. 9 2 2 5 

1.5 Мистецтво Нідерландів ХVІ ст. 9 2 2 5 

Змістовий розділ 2. Мистецтво Німеччини ХV–ХVІ ст. 

2.1 Особливості розвитку мистецтва Німеччини   2 2 4 

2.2 Скульптура Німеччини кінця ХІV – початку 

ХVІ ст. 

8 2 2 4 

2.3 Живопис Німеччини кінця ХІV – початку ХV 

ст. 

8 2 2 4 

2.4 Німецьке мистецтво другої половини ХV ст. 9 2 2 5 

2.5 Німецьке мистецтво ХVІ ст. 9 2 2 5 

2.6 Розвиток графіки на теренах Німеччини 8 2 2 4 

Змістовий розділ 3. Мистецтво Франції та Англії ХV–ХVІ ст. 

3.1 Особливості розвитку мистецтва Франції ХV 

ст. 

9 2 2 5 

3.2 Творчість художників школи Прованса 8 2 2 4 

3.3 Особливості розвитку мистецтва Франції ХVІ 

ст. Школа Фонтенбло 

9 2 2 5 

3.4 Скульптура Франції ХVІ ст. 9 2 2 5 

3.5 Особливості розвитку мистецтва Англії ХV – 

ХVІ ст. 

8 2 2 4 

Всього за навчальною дисципліною 135 32 32 71 

 

Загальний обсяг 135 год., в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 32 год. 

Семінари – 32 год. 

Самостійна робота – 71 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Алпатов М. Этюды по всеобщей истории искусств. М.: Советский 

художник, 1979. 

2. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1: [История 

пейзажной живописи]. СПб.: Нева, 2004. 543 с.: ил.  

3. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.2: [История 

пейзажной живописи (общая часть)]. СПб.: Нева, 2004. 511 с. 

4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.3: [Общая 

часть]. СПб.: Нева, 2004. 511 с. 

5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.4: [Испанская и 

французская живопись с XIV по XVII вв.]. 446 с. : ил. 

6. Всеобщая история искусств: в 6-ти т. / Ред. Чегодаев А., Веймарн Б., 

Колпинский Ю. М.: Искусство, 1956–1966. 

7. Гомбрих Э. История искусства. 16-е изд. М.: Трилистник, 1998. 688 с. 



8. Данилова И. Искусство средних веков и Возрождения. М.: Советский 

художник, 1984. 

9. История искусства зарубежных стран / Под ред. Ц. Г. Нессельштраус.  

М.: Изобразительное искусство, 1982. 

10. Клеваев В. Лекции по истории искусства. К.: Факт, 2007. 

11. Либман М. Немецкая скульптура. 1350–1550. М.: Искусство, 1980. 

12. Очерки по истории и технике гравюры. В 14-ти тетрадях. М.: 

Изобразительное искусство, 1987. 

13. Тяжелов В. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. 

М.: Искусство, 1981. 

14. Тяжелов В., Сопоцинский О. Искусство средних веков. М.: Искусство, 

1975. 

 

Додаткова: 

15. Гуревич А. Культура и общество средневековой Европы глазами 

современников. М.: Искусство, 1989. 

16. Искусство стран и народов мира: Архитектура. Живопись. Скульптура. 

Графика. Декоративное искусство. Кр. худож. энцикл. В 5-ти т./Гл. ред. 

Б. В. Иогансон. М.: Сов. Энциклопедия, 1962–1981. 

17. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. 

Скульптура. Графика. Декоративное искусство. В 2-х т. / Гл. ред. 

Полевой В. М. Кн. І. А-М. М.: Советская  энциклопедия, 1986. 

18. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. 

Скульптура. Графика. Декоративное искусство. В 2-х т. / Гл. ред. 

Полевой В. М. Кн. ІІ. М-Я. М.: Советская  энциклопедия, 1986. 

19. Ястребицкая А. Западная Европа ХІ–ХІІІ веков. М.: Искусство, 1978. 

 

Додаткові інформаційні ресурси (інтернет-ресурси): 

1. http://www.nbuv.gov.ua/  сайт Національної бібліотеки України імені В. 

І. Вернадського. 

2. http://library.nakkkim.edu.ua/ електронний каталог бібліотеки 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

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

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

5.  http://informatic10.at.ua/index/informacijni_sistemi_ta_tekhnologiji/0-29  
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