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

зв’язки): 
Навчальна дисципліна «Історія українського мистецтва ХХ ст.» - 

дисципліна, яка разом з іншими віднесена до числа обов’язкових дисциплін 

першого освітнього рівня вищої освіти «бакалавр» (4 курс, 7 семестр) і 

забезпечує підготовку мистецтвознавців-експертів. Загальна кількість годин – 

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

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

год.). 

Дисципліна є частиною блоку обов’язкових дисциплін, є важливою з 

огляду на необхідність ґрунтовного ознайомлення здобувачів із 

особливостями розвитку українського мистецтва у ХХ столітті, а також має 

міждисциплінарний характер, утворюючи сталі зв’язки з іншими фаховими 

курсами. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна опирається на отриманні 

знання з «Міфології в образотворчому мистецтві», «Вступу до фаху», «Історії 

українського мистецтва XVII-XVIII ст.», «Історії українського мистецтва ХІХ 

ст.», «Історії мистецтва Західної Європи XIX ст.»,  «Історії зарубіжного 

мистецтва: ХІХ-ХХ століття»; взаємодіє з «Історією мистецтва Західної 

Європи та Північної Америки ХХ ст.».  

2. Мета дисципліни – розкриття сучасних наукових концепцій, понять 

історії розвитку українського мистецтва ХХ століття, котрі забезпечать 

студентів знаннями і методами аналізу та атрибуції художніх творів 

вітчизняних митців ХХ ст. 

 3. Завдання:  

 -  формування знань щодо умов розвитку українського мистецтва на 

початку ХХ століття; 

- формування знань щодо розвитку українського мистецтва на початку 

ХХ століття у Галичині; 

- формування знань щодо розвитку українського мистецтва у 

пореволюційний період; 

- формування знань щодо розвитку українського мистецтва в контексті 

соцреалізму; 

- формування знань щодо розвитку українського мистецтва в кін. ХХ – 

поч. ХХІ століття. 

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

- знання щодо особливостей розвитку української культури та мистецтва на 

початку ХХ ст.;  

- знання щодо особливостей розвитку української культури та мистецтва на 

західноукраїнських землях на поч. ХХ ст.; 

- знання щодо особливостей розвитку української культури та мистецтва 

після жовтневої революції 1917р. та впливу процесу «українізації»;  



 

- знання щодо особливостей розвитку української культури та мистецтва 

після проголошення соцреалізму основним методом в мистецтві; 

- знання щодо особливостей розвитку вітчизняної культури та мистецтва 

після проголошення незалежності в Україні. 

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти 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; 

- навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття 

рішень на основі аналізу отриманої інформації; 

- позитивне ставлення до несхожості людей та інших культур; 

- здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 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; 

- ґрунтовне 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 студент 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 

українському мистецтві ХХ ст. 

Лекції, семінарські 

заняття 

Опитування, 

тестування, 

перевірка 

практичних 

завдань 

20% 

2. Вміти розрізняти стилістичні ознаки 

напрямків, поширених в 

українському мистецтві ХХ ст. та 

виділяти художню манеру окремого 

майстра 

Лекції, семінарські 

заняття 

Опитування, 

тестування, 

перевірка 

практичних 

завдань 

20% 

3. Знати  історико-культурні чинники 

формування мистецьких напрямків в 

Україні у ХХст. Розрізняти новітні 

методи вираження, побудову нової 

образності та формування новітніх 

смислів 

Лекції, семінарські 

заняття 

Опитування, , 

перевірка 

презентацій, 

перевірка, 

практичних 

завдань 

30% 

4. Застосовувати отримані знання на 

практиці; вміти використовувати 

навики аналізу українського 

мистецтва ХХ століття, 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 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 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 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 

балів 

Підсумкова  

робота / екзамен 

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 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 

 

 

 



Тематичний план передбачає 32 заняття. 

№ 

пор. 

 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять 
(год.) 

Усього Лекції Прак. СРС 

1 2     

7 семестр 

Змістовий розділ «Досягнення українського мистецтва ХХ століття» 

1.1 Історичний та суспільно-політичний контекст 
розвитку українського мистецтва ХХ ст. 
Творення ідеалів 

8 2 2 4 

1.2 Досягнення українського мистецтва в 
дореволюційний період 

22 6 6 10 

1.3 Розвиток мистецтва на західноукраїнських 
землях на початку ХХ ст. 

16 4 4 8 

1.4 Мистецькі пошуки в українському мистецтві 
у довоєнні часи (20-40 рр.). Соцреалізм 

18 4 4 10 

1.5 Особливості розвитку українського 
мистецтва у повоєнні часи (40-50-ті рр.) 

22 6 6 10 

1.6 Значення примітиву в українському 
мистецтві др. пол. ХХ століття 

9 2 2 5 

1.7 Новаторські тенденції в українському 

мистецтві 60-80-х років ХХ ст. 

20 4 4 12 

1.8 Сучасні тенденції розвитку українського 
мистецтва 

20 4 4 12 

Всього за навчальною дисципліною 135 32 32 71 
 

Загальний обсяг 135 год., в тому числі: 

Лекцій – 32 год. 

Практичні – 32 год. 

Аудиторні – 64 год. 

Самостійна робота - 71 год. 

Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Історичний контекст розвитку українського мистецтва ХХ ст. 
Художні течії початку ХХ ст. та основні представники 

2 

2 Феномен українського авангарду в 

образотворчому мистецтві. Кубофутуризм (О.Богомазов, 

О.Екстер), супрематизм (К.Малевич), неопримітивізм 

(М.Синякова) та новаторства в скульптурі О.Архипенка 

2 

3 Розвиток українського авангарду у пореволюційний період. 

Школа М. Бойчука та конструктивізм В. Єрмилова. Творчий 
спадок І. Кавалерідзе 

2 

4 Стиль модерн в українській архітектурі початку ХХ ст. 

Український архітектурний модерн (УАМ). Театрально- 

декораційне мистецтво (сценографія) 

2 

5 Образотворче мистецтво Західної України на 
початку ХХ ст. Митці кола А. Шептицького 

2 

6 Досягнення архітектури на західноукраїнських землях 2 

 

8. Структура навчальної дисципліни. 



 початку ХХ ст.  

7 Впровадження соцреалізму в українське мистецтво. Стильові 
новаторства в архітектурі 

2 

8 Творчі пошуки українських митців у 20-30-х роках ХХ ст. 2 

9 Відлуння Другої світової війни в українському образотворчому 
мистецтві 

2 

10 Досягнення образотворчого мистецтва в Україні 
у 40-50-х роках ХХ ст. 

2 

11 Архітектурне відродження українських міст у 
повоєнний період 

2 

12 Досягнення мистецтва примітиву. Видатні представники 2 

13 Відродження національних традицій в мистецтві 
60-х років ХХ ст. 

2 

14 Розквіт неофіційного мистецтва в Україні 2 

15 Концептуальні зміни в українському мистецтві 
80-90-х років ХХ ст. 

2 

16 Сучасні тенденції розвитку українського мистецтва 2 
 
 

БІЛЕТИ ДО ІСПИТУ 

 

Білет 1 
1. З`ясуйте особливості стилістики модерну в художньому житті початку ХХ ст. на теренах 

України (В.Кричевський, М.Жук, П.Холодний, В.Максимович та ін.). 

2. Визначити досягнення образотворчого мистецтва України періоду 40-х – початку 50-х років 

(О.Шовкуненко, В.Касіян, М.Дерегус, Т.Яблонська). 

3. Практичне завдання. Аналіз мистецького твору. 
 

Білет 2 
1. Дайте оцінку творчості відомого українського художника М.Жука та визначте культурно- 

історичну роль його творчого здобутку. 

2. Визначте досягнення кінематографу України повоєнного періоду (О.Довженко, В.Івченко, 

С.Параджанов та ін.). Місце у вітчизняному кінематографі хронікальних фільмів. 

3. Практичне завдання. Аналіз мистецького твору. 
 

Білет 3 

1. Визначити досягнення образотворчого мистецтва України періоду 40-х – початку 50-х 

років (О.Шовкуненко, В.Касіян, М.Дерегус, Т.Яблонська). 

2. Дайте оцінку творчості відомого українського художника М.Жука та визначте 

культурно-історичну роль його творчого здобутку. 

3. Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 4 

1. Зясуйте особливості стилістики модерну в художньому житті початку ХХ ст. на теренах 

України (В.Кричевський, М.Жук, П.Холодний, В.Максимович та ін.). 

2. Визначте досягнення кінематографу України повоєнного періоду (О.Довженко, 

В.Івченко, С.Параджанов та ін.). Місце у вітчизняному кінематографі хронікальних 

фільмів. 

3. Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 5 



 

1.Визначте значення культурно-мистецького феномену «український авангард» в контексті 

світової художньої культури. 

2.Вкажіть особливості архітектури, що розвивалась у повоєнні часи. Відбудова Хрещатика 

та діяльність архітектора А.Добровольського. 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 6 

1.Визначте особливості художнього напряму кубофутуризм та проаналізуйте їх прояв у 

творчості його представників (О.Богомазов, О.Екстер та ін.). 

2.Визначте творчий вклад архітектора І.Каракіса у розвиток міського ансамблю Києва. 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 7 

1.Визначте особливості української школи конструктивістської сценографії в контексті 

світової художньої культури (О.Екстер, В.Меллер,О.Хвостенко-Хвостов, А.Петрицький). 

2.Опишіть досягнення українського образотворчого мистецтва в період 60-х – початку 80-х 

років (О.Шовкуненко, В.Касіян, І.-В.Задорожній, Т.Яблонська). 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 8 

1.Визначте особливості художнього напряму футуризм та проаналізуйте їх прояв у 

творчості його представників (Д.Бурлюк та ін.). 

2.Дайте оцінку творчості відомої української художниці Т.Яблонської та визначте 

культурно-історичну роль її творчого здобутку. 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 9 

1.Визначте особливості художнього напряму супрематизм та проаналізуйте їх прояв у 

творчості К.Малевича. 

2.Розкрийте особливості формування нових художніх підходів, що суперечили основним 

вимогам соцреалізму. Нонконформізм. 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 10 

1.Дайте оцінку творчості відомого українського скульптора О.Архипенка та визначте 

культурно-історичну роль його творчого здобутку. 

2.Зясуйте особливості розвитку акціонізму, мистецького напрямку постмодернізму, на 

теренах творчого життя України кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 11 

1.Дайте оцінку творчості відомого українського художника О.Мурашко та визначте 

культурно-історичну роль його творчого здобутку. 

2.Визначте культурно-історичну роль українських художників «шістдесятників» 

(А.Горська, В.Зарецький, О.Заливаха, Б.Плаксій та ін.). 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 12 

1.Вкажіть особливості розвитку українського модерну в архітектурі на початку ХХ ст. 

(Г.Гай, В.Городецький, І.Ледоховський, М.Клуг, В.Безсмертний, Е.Брадтман, 

А.Вербицький та ін.). 



 

2.Визначте культурно-історичну роль українських художників другої половини ХХ 

століття (М.Глущенко, В.Реунов, І.Марчук, М.Грицюк та ін.). 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 13 

1.З’ясуйте особливості національних мотивів в архітектурі українського модерну початку 

ХХ ст. (В.Кричевський, О.Сластіон, К.Жуков та ін.). 

2.З’ясуйте особливості розвитку української скульптури в другій половині ХХ ст. 

(Б.Довгань, Ю.Синькевич, Л.Черешкевич, О.Рапай). 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 14 

1.Дайте оцінку творчості відомого українського скульптора, режисера, драматурга 

І.Кавалерідзе та визначте культурно-історичну роль його творчого здобутку. 

2.З’ясуйте як проявлявся вплив художніх напрямків західного постмодерну на творчість 

українських художників другої половини ХХ століття. 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 15 

1.Визначте причини появи нової ідеології в мистецтві – соцреалізм (1934р.) та її вплив на 

мистецькі процеси в Україні протягом 30-х – 80-х років ХХ століття. 

2.З’ясуйте зв'язок традицій українських-монументалістів другої половини ХХ ст. з 

досягненнями М.Бойчука та його школи. 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 16 

1.З’ясуйте особливості розвитку архітектури радянської  України у 20-х – 30-х роках ХХ 

століття. Стилістика конструктивізму. 

2.Розкрийте досягнення українських художників-монуенталістів другої половини ХХ ст. 

(І.Литовченко, Е.Котков, В.Ламах, В.Мельниченко, А.Рибачук та ін.). 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 17 

1.Вкажіть особливості розвитку скульптури в радянській Україні у післяреволюційний 

період (Б.Кратко, Ж.Діндо, І.Кавалерідзе). 

2.Визначте особливості таких художніх феноменів як примітив, наївне мистецтво, 

примітивізм та кітч в контексті української культури ХХ століття. 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 18 

1.Визначте художні принципи М.Бойчука і бойчукістів та їх вплив на подальші творчі 

здобутки українського мистецтва. 

2.Дайте визначення поняття «наїв», розкрийте особливості цього напряму на прикладі 

творчості представника цього напряму (Г.Собачко-Шостак, О.Ганжа, М.Примаченко, 

К.Білокур). 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 19 

1.Проаналізуйте роль мистецького кола створеного А.Шептицьким в художньому 

українському житті (О.Новаківський, М.Сосенко, С.Зарицька та ін.). 



 

2.Дайте оцінку творчості відомої української художниці наїву К.Білокур та визначте 

культурно-історичну роль її творчого здобутку. 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 20 

1.Розкрити особливості творчості відомого українського художника І.Труша. 

2.Охарактеризувати мистецькі процеси в Україні 90-х років. Художники Нової хвилі та 

виставка «Інтервали» (2000). 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 21 

1.Визначити особливості розвитку архітектури Західної  України початку ХХ ст. (на 

прикладі пам’яток Львову, Чернівців). 

2.Визначте нові мистецькі концепції, що проявилися у творчості українських художників 

кінця 90-х – початку 2000-х років (Ф.Тетянич, О.Голосій, О.Гнилицький, А.Савадов, 

О.Тістол). 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 22 

1.Вказати особливості архітектури «сецесіону» західноукраїнських міст початку ХХ ст. 

Творчі досягненн архітекторів Ю.Захаревича, І.Левинського, Т.Обмінського, А.Захаревича, 

Ю.Главки. 

2.Визначте ідеологічні зміни в художньому житті України кінця ХХ – початку ХХІ століть 

на прикладі творчості одного з художників. 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 23 

1.Визначте особливості розвитку театрального мистецтва радянської України 20-х років та 

співпраця з художниками-сценографами. Діяльність Л.Курбаса та його співпраця з 

В.Меллером. 

2.Вкажіть творчі досягнення художників руху «Нової хвилі» та їх роль у формуванні 

нового мистецтва України ХХІ століття (на прикладі творчості одного з художників). 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

Білет 24 

1.Дайте оцінку творчості відомого українського архітектора П.Альошина та визначте 

культурно-історичну роль його творчого здобутку. 

2.Визначте особливості розвитку мистецьких течій постмодернізму в художньому житті 

України кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

3.Практичне завдання. Аналіз художнього твору. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

 
1. Афанасьєв В.А. Українське радянське мистецтво в 1960— 1980-х рр.: Нариси з 

історії українського мистецтва. Київ: Мистецтво, 1984.  

2.Бойчук і бойчукісти, бойчукізм: Каталог виставки / Автор тексту О. Репко. Львів, 

1991.  

3. Бурлака В. Актуальне мистецтво на рубежі століть - спостереження ситуації// 

Пластичне мистецтво. 2002. № І. С. 10 - 13. 

 4. Гонтова Л.В. Українське мистецтво 2 пол. ХХ ст. Київ: Мистецтво, 2005. 



 

 5. Горбачов Д. Український авангард 1910 - 1930 років. Київ: Мистецтво, 1996. 

6. Горбачов Д. Український реалізм в українському живописі радянського часу. 
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