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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні зв’язки): 

Навчальна дисципліна включена до навчального плану підготовки бакалаврів та є 

частиною блоку обов’язкових мистецтвознавчих дисциплін, а також носить 

міждисциплінарний характер маючи сталі зв’язки з іншими фаховими дисциплінами. 

«Історія мистецтва Західної Європи ХVІІ – ХVІІІ ст.» – дисципліна, яка разом з 

іншими дисциплінами відноситься до числа обов’язкових дисциплін першого 

освітнього рівня вищої освіти «бакалавр» (3 курс, 5 семестр) і забезпечує підготовку 

мистецтвознавців-експертів. 

Обсяг дисципліни - 135 год. (4, 5 кредити ЄКТС), з яких 64 год. - аудиторні (32 - 

лекційні, 32 - семінарські), а 71 год. відведено на самостійну роботу здобувачів. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях, спільних для курсів 

гуманітарних дисциплін: історія мистецтва від первісності до Ренесансу, історія 

декоративно-прикладного мистецтва, всесвітня історія.  

   2. Мета дисципліни – сформувати базові знання про особливості мистецтва бароко у 

різних країнах Західної Європи ХVІІ – ХVІІІ ст.  

. 

3. Завдання :  

- формування теоретичних знань про розвиток видів і жанрів мистецтва у 

мистецтві бароко країн Західної Європи; 

- вивчення художньої спадщини визначних митців епохи бароко; 

- набуття теоретичних знань про національні відмінності стилістики творів 

мистецтва бароко країн Західної Європи; 

- формування практичних навичок та умінь з атрибуції предметів зарубіжного 

мистецтва епохи бароко 

- формування навичок роботи з різними джерелами інформації і вміння 

верифікувати зібрані дані 

Опановуючи навчальну дисципліну студент повинен дотримуватися академічної 

доброчесності визначеної в НАКККіМ. 

 

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:      
- знання базових принципів, що визначають характер та специфіку створення 

предметів зарубіжного мистецтва, культурні традиції на основі яких вони 

формуються, зв’язок твору з історичною епохою; 

- знання соціокультурних чинників формування мистецьких традицій, принципи 

функціонування мистецтва в соціумі, володіння методами класифікації; 

- володіння елементарними навичками атрибуції предметів зарубіжного 

мистецтва. 

 

Результати навчання передбачають набуття компетентностей: 

Інтегральна: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі 

образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів та 

характеризується певною невизначеністю умов. 

 

Загальні 

ЗК.2. Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

ЗК. 5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 



ЗК.6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК.10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 14. Уміння аргументувати власну позицію. 

 

Фахові: 

СК.1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення 

цілісного продукту предметно- просторового та візуального середовища. 

СК.3. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх 

досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів 

професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей. 

СК.5. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. 

СК.9. Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій 

діяльності. 

СК.10. Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; 

визначати пріоритети професійної діяльності. 

СК.11. Здатність проводити сучасне мистецтвознавче дослідження з використанням 

інформаційно- комунікаційних технологій. 

СК 18. Грунтовне розуміння історії мистецтва, детальні знання            з  

визначеної галузі дослідження у поєднанні зі знаннями щодо ведення загальної наукової 

дискусії. 

СК 19. Здатність до здійснення мистецтвознавчих досліджень. 

СК 20. Здатність аналізувати мистецькі явища та процеси, володіти науково-аналітичним 

апаратом та визначати методологію дослідження. 

СК 21. Здатність знаходити, критично оцінювати, систематизувати, інтерпретувати і 

використовувати отриману інформацію у мистецтвознавчій діяльності. 

СК 22. Здатність вести експертну діяльність у музеях, галереях, 

бібліотеках, архівах та інших організаціях. 

СК 23. Здатність визначати мету особистісного та фахового розвитку і умови їх 

досягнення з урахуванням сучасних тенденцій розвитку мистецтвознавчої науки та 

експертизи. 

 

 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Грунтовні знання з історії образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та 

реставрації, мистецтвознавчої експертизи, основ законодавства у галузі  культури і 

мистецтв 

ПРН 2. Глибокі знання визначеної сфери дослідження у поєднанні зі знаннями загальної 

наукової дискусії. 

ПРН 3. Володіння техніками, прийомами та методиками мистецтвознавчого аналізу та 

експертизи, атрибуції мистецьких творів і пам’яток культури. 

ПРН 8. Володіння понятійно-категоріальним апаратом та використання фахової 

термінології мистецтвознавства, застосування їх при проведенні наукових студій та 

публікації результатів дослідження. 

ПРН 11. Здатність вивчати та використовувати досвід світових мистецьких практик 

різного часу. 

ПРН 17. Володіння основами атрибуції та оцінки культурних цінностей, здійснення 

експертного мистецтвознавчого дослідження. 

 

 

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 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 



оцінювання (за 

необхідності) 

1. Знати понятійно-категоріальний 

апарат навчальної дисципліни; 

причини та особливості розвитку 

стилістики бароко в мистецтві різних 

країн Західної Європи ХVІІ – ХVІІІ 

ст. 

Лекції, практичні 

заняття 

Опитування, 

тестування, 

перевірка 

практичних 
завдань 

20 % 

2. Вміти вирізняти особливості 

проявів стилю бароко в окремій 

країні, здійснювати порівняльний 

аналіз і розуміти художню манеру 

окремого мистця 

Лекції, практичні 

заняття 

Опитування, 

тестування, 

перевірка 

практичних 
завдань 

20 % 

3. Розрізняти барокові і класичні 

способи вираження; засади 

формування нової образності і 

змісту. Знати  історико-культурні 

чинники формування мистецтва 

бароко в різних країнах Західної 

Європи ХVІІ–ХVІІІ ст. 

Лекції, практичні 

заняття 

Опитування, 

тестування, 

перевірка 

практичних 

завдань 

30 % 

4. Застосовувати отримані знання на 

практиці; вміти використовувати 

навики аналізу творів 

західноєвропейського мистецтва 

ХVІІ–ХVІІІ ст., ефективно 

проводити атрибуцію мистецьких 

відповідних творів 

Лекції, практичні 

заняття 

Опитування, 

тестування, 

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 

  

Уміння виокремити основні етапи розвитку світового та 

національного мистецтва, вміти виділити та обґрунтувати 

загальні засади та специфіку культурно-історичних процесів 

   РН-

4 

 

Володіння методами опрацювання мистецтвознавчої 

літератури, узагальнення та аналізу мистецького матеріалу з 

дотриманням норм академічної доброчесності, принципами 

формування наукової теми та розуміння подальших 

перспектив розвитку даної проблематики в різних 

дослідницьких жанрах. 

   РН-

7 
 

Здатність до особистісно-професійного лідерства та успіху. 

Спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу 

та самореалізацію. Здатність до самоосвіти, самоорганізації, 

рефлексії, самовдосконалення та продовження професійного 

    РН-

10 



розвитку. 

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

процесу в НАКККІМ» від 16 грудня 2015 р.). 

7.1. Форми оцінювання здобувачів вищої освіти: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗР1* (тест): – 15 балів/ 9 балів**. 

2. Контрольна робота з тем ЗР2 (тест): – 20 балів/ 12 балів. 

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

4. Самостійне завдання 2: РН 1.3. – 25 балів/ 15 балів. 

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

* ЗР – змістовий розділ. 

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

форми контролю. 

- підсумкове оцінювання: диференційований залік. 

 

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 контрольні 

роботи (у формі тестування), презентації тощо; бали, отримані за виконання 

самостійних завдань), а також бали, які отримані за підсумкову роботу (залік). 

Зразки тестових завдань для контрольних робіт, перелік самостійних завдань, 

питання та завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у Навчально-

методичному комплексі з даної дисципліни. 

Зміст курсу поділений на змістовні розділи. Кожний змістовий розділ 

включає лекції, самостійну роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються 

контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.  

Наприклад, якщо два змістовні розділи, тоді 1 (ЗР1) входять теми 1 – 3, у 

змістовий модуль 2 (ЗР2) – теми 4 – 7. 

 
Змістовий розділ 1 

 
Змістовий розділ 2 Підсумко

ва робота 
/ залік  

35 залікових балів 45 залікових балів  
(максиму

м) 
 

                          
(максимум) 

 

Самостійна 
робота 

Контрольна 
робота  

Самостійна 
робота 

Контрольна 
робота 

 

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

) 

 
Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку) є отримання студентом під час 

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

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

самостійних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість 

балів 

Підсумкова  

робота / залік 

Підсумков

а оцінка 

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 у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р. 

Залік виставляється за результатами роботи впродовж усього семестру. 

Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (60) має право, отримати 

підсумкову оцінку за диференційований залік за результатами контролю. Здобувачі 

вищої освіти, які набрали протягом семестру менше 60 балів, обов’язково складають 

залік. 

Присутність всіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку 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 занять. 

№ 

п/п  
Номер і назва теми 

Кількість годин 

 Лекції сеиінарські 
Самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

 

Змістовний розділ 1. Бароко в мистецтві країн Західної Європи ХVІІ ст. 

1 Бароко у країнах Західної Європи: джерела 

формування, особливості стилістики, шляхи 

еволюції, територіальне поширення 

2 2 5 

2 Архітектура бароко в Італії ХVІІ ст. 2 2 5 

3 Італійська барокова скульптура ХVІІ ст.  2 5 

4 Італійський живопис ХVІІ ст. 4 2 5 

5 Мистецтво бароко у Фландрії ХVІІ ст. 2 2 5 

6 Мистецтво бароко в Голландії ХVІІ ст. 2 2 5 

7 Мистецтво бароко у Франції ХVІІ ст. 2 2 5 

8 Мистецтво бароко в Іспанії ХVІІ ст. 2 2 5 

 

Змістовний розділ 2. Розвиток західноєвропейського бароко ХVІІІ ст. 

 
9 Італійська архітектура ХVІІІ ст. 2 2 5 

10 Особливості італійського живопису 

ХVІІІ ст. 

4 2 5 

11 Архітектура Франції ХVІІІ ст. 2 2 5 

12 Французьке образотворче мистецтво 

ХVІІІ ст. 

2 2 5 

13 Розвиток жанрів у голландському 

мистецтві ХVІІІ ст. 

2 2 2 

14 Архітектура Англії ХVІІ-ХVІІІ ст. 2 2 3 



15 Образотворче мистецтво Англії ХVІІ-

ХVІІІ ст. 

2 2 3 

16 Мистецтво бароко в Росії ХVІІ-ХVІІІ ст.. 2 2 3 

Всього за навчальною дисципліною 32 32 71 

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

Лекцій – 32 год. 

Семінари – 32 год. 

Практичні заняття – 0 год. 

Лабораторні заняття - 0 год. 

Консультації - _2__ год. 

Самостійна робота – 71 год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Базен Ж. Барокко и рококо. – М., 2001. 

2. Барокко: Архитектура. Скульптура. Живопись. – М., 2002. 

3. Всеобщая история искусств под ред. А.Д. Чегодаєва. – Т. 4. – М., 1963. 

4. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. – СПб, 2004. 

5. Гомбрих Э. История искусства. – М., 1998. 

6. История искусства зарубежных стран 17 – 18 вв. – М., 1988. 

7. Малая история искусств: Искусство ХVІІІ века. – М., 1977. 

8. Ренесанс. Барокко. Класицизм. Проблема стилей в западно-европейском искусстве 

15-17 вв. – М., 1966. 

 

Додаткова: 

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. 

Терминологический словарь. – М., 1997. 

2. Арган Дж. К. История итальянского искусства В 2-х т. – М., 1990. 

3. Виппер Б. Р. Архитектура русского барокко. — М. : Наука, 1978 

4. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 

т. – СПб, 2000. 

5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – Вып. 3. – М., 1993. 

6. История искусств. Великие стили. – Ч. 2. – Минск., 1997. 

7. Каптерева Т.П. Искусство Испании. Очерки. – М., 1989. 

8. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств. – М., 1998. 

 

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

М.Т. Рильського НАН України 

5. http://nplu.org/article.php?id=2 – Національна бібліотека України ім. Ярослава 

Мудрого. 

6. http://artyx.ru/sitemap/index.shtml 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nibu.kiev.ua/
http://library.nakkkim.edu.ua/
http://www.etnolog.org.ua/
http://nplu.org/article.php?id=2
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