
1 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

ІНСТИТУТ ПРАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший проректор 

з науково-педагогічної роботи 

 

__________ Ю. В. Телячий  

«___»_______ 2021 р. 

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО 

МИСТЕЦТВА ХІІІ - XVI СТ. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

до практичних занять і самостійної роботи 
 

для здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» 

за спеціальністю 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2021 



 2  

Розробник: Брей Наталія Олександрівна, старший викладач 

 
 

 

 
Методичні рекомендації затверджено на засіданні науково-

методичної ради Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв 
Протокол №  від            2021 р.  

 

 
 

 
Методичні рекомендації затверджено на засіданні  

кафедри мистецтвознавчої експертизи 

Протокол від        2021 р.  
 

 
 

 

 
 

Історія українського мистецтва ХІІІ - XVI ст.: методичні рекомендації 

до семінарських занять і самостійної робіти здобувачів / розроб. 
Н.О.Брей. Київ : НАКККіМ, 2021. 24 с. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 Брей Н.О., 2021 

 Національна академія керівних  
кадрів культури і мистецтв, 2021 



 3  

ЗМІСТ 

 

Пояснювальна записка ………………………………………………… 4 

Зміст практичних занять ………………………………………………. 6 

Завдання для самостійної роботи здобувачів…………………..….. 17 

Рекомендована література .…………………………………………… 20 

 



 4  

 

ВСТУП 
 

Українська художня культура ХІІІ – XVI ст. становить значний 

інтерес для мистецтвознавчої науки. Вивчення особливостей 

українського мистецтва ХІІІ – XVI ст. є необхідним для розуміння 

мистецьких процесів, які мали місце в наступні століття. Крім того, 

цей проміжок часу і процеси, які тоді відбувалися, є прямим 

продовженням традицій Київської Русі, які були майже втрачені, але 

відроджені і розвинуті в XIII – XVI ст.  

Курс "Історія українського мистецтва ХІІІ – XVI ст." є важливим 
у межах оволодіння студентами фахом за спеціальністю 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 

кваліфікації «бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного 
мистецтва, реставрації, мистецтвознавець, експерт». 

Належить до циклу обов’язкових дисциплін спеціальності  і 

вивчається студентами денної та заочної форм навчання. Базується на 

попередньому вивченні таких навчальних дисциплін як «Історія 

українського мистецтва Київської Русі» та «Історія української 

державності і культури".  

Мета курсу – надати студентам знання, вміння та навички, які 

дозволять засвоїти стильові, жанрові, технічні особливості 

українського мистецтва ХІІІ - XVI ст., що є необхідним для 

проведення успішної атрибуції творів мистецтва зазначеного періоду.    

Завдання курсу – проаналізувати основні етапи розвитку 

українського мистецтва протягом ХІІІ - XVI ст. та виявити причини 

формування певних стилістичних напрямків й особливості їх прояву 

у творчості певних майстрів.  

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти 

повинні набути такі компетентності:  

загальні: 

 набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість 

зрозуміти і розв’язувати задачі у галузі мистецтвознавства; 

 навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

 здатність аргументувати власну позицію; 

 здатність провести атрибуцію художнього твору, котрий 

відноситься до періоду українського мистецтва ХІІІ - XVI ст.  

фахові: 
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 здатність використовувати набуті знання з історії 
українського мистецтва ХІІІ - XVI ст. в галузях – живопис, графіка, 
скульптура, архітектура з метою проведення ефективного аналізу 
творчого доробку українських митців в контексті світової культури; 

 здатність формувати на основі знань основних тенденцій 
розвитку українського мистецтва ХІІІ - XVI ст. концептуальні 
положення щодо динаміки культурно-мистецького життя в Україні 
зазначеного періоду, що вимагає діяльність в галузі експертизи та 
мистецтвознавства; 

 здатність розуміти базові теоретичні та практичні 
закономірності вітчизняних образотворчого та декоративного 
мистецтв, усвідомлювати їх художньо-естетичні природу; 

 здатність володіти знаннями базової мистецтвознавчої, 
експертної, методичної літератури; 

 здатність здійснювати експертну діяльність пам'яток 
українського мистецтва ХІІІ - XVI ст. на базі професійних знань, 
мистецтвознавчих та практичних камеральних і лабораторних 
досліджень; 

 здатність створювати та реалізовувати власні методики у 
експертній діяльності, аргументовані знанням мистецьких стилів, 
поширених в українському мистецтві ХІІІ - XVI ст., та володінням 
техніками, прийомами та методиками.  

Для засвоєння змісту курсу використовуються такі види занять: 

лекції, семінари. Усі заняття побудовані як підготовка студентів до 

практичної діяльності в якості мистецтвознавців-експертів. 
Програмою денного відділення також передбачено різні форми 

самостійної роботи студентів (підготовка письмових повідомлень, 

опрацювання першоджерел, підбір слайдів) тощо. 
Вивчення курсу завершується екзаменом, під час якого студент 

має продемонструвати ґрунтовні теоретичні знання та уміння 

застосовувати їх у практичній роботі.  
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ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Семінарське заняття 1 
 

Історичний контекст розвитку українського мистецтва ХІІІ – 

XVI ст. Культурно-мистецькі процеси в означений період 

 

Мета – визначити передумови розвитку українського мистецтва 

XIII-XVI ст., пов’язані із зростанням національної самосвідомості в 

умовах польсько-литовської експансії, загарбання українських земель 

та приниження української культури і релігії. Прослідкувати 

досягнення художньо-мистецьких течій вказаного періоду. 

Завдання: 

1. Ознайомитися з суспільно-політичними умовами розвитку 

українського суспільства наприкінці XIII-XVI століть. 

2. Виявити процес формування національних ідеалів, що 

відображалося в мистецтві. 

3. З’ясувати роль впливу іноземної культури (Польщі, Литви, 

Угорщини, Німеччини тощо) на українських майстрів.  

4. З'ясувати основні напрямки розвитку українського мистецтва 

в означений період. 

 

Література: 4,5,14 – 17 
 

Семінарське заняття 2 

  

Становлення і розвиток української оборонної архітектури у  

XIII - XIV ст. 

 
 

Мета – прослідкувати причини розвитку оборонної архітектури 

на території України, дослідити основні типи споруд та вивчити 

збережені пам'ятки фортифікаційної архітектури. 

Завдання: 

1. Виявити причини формування нового типу оборонних споруд 

наприкінці XIII – середині XV століття. 

2. Дослідити основні збережені пам'ятки та проаналізувати 

історію їх створення. 
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3. Ознайомитися з архітектурними особливостями побудови 

оборонних споруд. 

4. Провести аналогії з прикладами західноєвропейської 

оборонної архітектури XIII-XV ст. 
 
 

Література: 1,3 – 5, 14 

 
 

Семінарське заняття 3 
 

Феномен української ікони XIV століття: основні пам'ятки та їх 

характеристика 
 

Мета – ознайомитися з іконописною спадщиною України XIV 

ст.  

Завдання: 

1. Дослідити шляхи розвитку українського іконопису в XIV 

столітті, простежити зв'язки з традиціями іконопису Київської Русі та 
візантійським каноном. 

2. Виявити стильові ознаки продиктовані часом, зокрема риси 

народного українського та західноєвропейського мистецтва. 
3. Ознайомитися з відомими пам'ятками іконопису XIV 

століття, проаналізувати та вивчити основні збірки на території 

України (Національний художній музей України в Києві та 
Національний музей ім.Андрія Шептицького у Львові). 

 

Література: 4,5,7,9,15 – 17 
 
 

Семінарське заняття 4 
 

Феномен української ікони XV століття: основні пам'ятки та їх 

характеристика 

 

Мета – ознайомитися з іконописною спадщиною України  

XV ст.  

Завдання: 

1. Дослідити шляхи розвитку українського іконопису в XV ст. 

4. Виявити стильові ознаки ікон XV століття та з'ясувати 
основні відмінності від ікон попереднього періоду. 

5. Ознайомитися з відомими пам'ятками іконопису XV століття, 

проаналізувати та вивчити основні збірки на території України 
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(Національний художній музей України в Києві та Національний 

музей ім.Андрія Шептицького у Львові). 
Література: : 4,5,7,9,15 – 17 

 
 

Семінарське заняття 5 
 

Українська книжкова мініатюра XIV - XV ст. Основні пам'ятки 
 

Мета –  ознайомлення із пам'ятками книжкової мініатюри XIV-

XV ст. та вивчення їх художніх особливостей. 

Завдання: 
1. З'ясувати становище у якому перебувала книжкова мініатюра 

у XIV-XV ст. в умовах загарбницької політики Речі Посполитої та 

окатоличення українських земель. 
2. Ознайомитися із вцілілими пам'ятками мистецтва книжкової 

мініатюри означеного періоду та вивчити їх стильові особливості. 

3. Проаналізувати долю пам'яток, їх шлях до музейних збірок і 
стан збереженості. 

4. Розкрити феномен українських майстрів – оздоблювачів 

книжок, особливі ознаки їхніх стилів та уподобань. 
 

Література: 4 – 7, 15 – 17  

 
Семінарське заняття 6 

 

Українська книжкова мініатюра XVI ст. Основні пам'ятки 
 

Мета –  ознайомлення зі пам'ятками книжкової мініатюри XIV-

XV ст. та вивчення їх художніх особливостей. 

Завдання: 
1. Ознайомитися з шляхами розвитку української мініатюри 

наприкінці XV – в XVI столітті. 

2. Довідатися про визначні пам'ятки XVI ст. та провести 
порівняльний аналіз з пам'ятками попереднього періоду, виявити 

відмінні та спільні риси. 

3. Виявити особливі стильові ознаки пам'яток XVI ст.  
4. Розкрити феномен українських майстрів – оздоблювачів 

книжок, особливі ознаки їхнього стилю та художніх уподобань 

уподобань. 
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5. Дослідити Пересопницьке Євангеліє – пам'ятку державного 

значення. 
 

Література: 4 – 7, 15 – 17  
Семінарське заняття 7 

 

Готична архітектура на теренах України у XIII - XIV ст. 
 

Мета – ознайомлення із мистецькою спадщиною готичної 

епохи на території України 

Завдання: 
1. Проаналізувати вплив західноєвропейського готичного 

мистецтва, через Польщу та Німеччину, на українське мистецтво XIII 

– XIV ст.  
2. З'ясувати, які саме пам'ятки на території України мають 

готичні впливи та дослідити їх. 
3. Порівняти прояви готики в різних пам'ятках архітектури 

Середньовічного Львова   

 
Література: 3 – 5, 8, 15 – 17  

 

Семінарське заняття 8 
 

Розвиток ренесансної архітектури на українських землях  

XV-XVI ст. 
 

Мета – засвоєння специфіки розвитку ренесансного мистецтва 
на українських землях  в XV-XVI ст. 

Завдання: 

1. Проаналізувати вплив західноєвропейського ренесансного 
мистецтв на українське мистецтво XV-XVI ст. 

2. З'ясувати роль італійських та німецьких архітекторів XV-XVI 

ст. у становленні ренесансного стилю в Україні. 
3. Простежити та проаналізувати різновиди ренесансної 

архітектури в українських містах XV-XVI ст. 

4. Вивчити основні пам'ятки ренесансної архітектури на 
українських землях  

 

 
Література: 3 – 5, 8, 15 – 17 
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Семінарське заняття 9 
 

Львів – приклад ренесансного містобудування.  

Основні пам'ятки ренесансної архітектури 
 

Мета – набуття знань щодо особливостей розвитку 
українського ренесансного мистецтва на прикладі ренесансної 

забудова Львова. 

Завдання: 
1. Вивчити культурно-мистецькі процеси, які відбувалися у 

Львові у XV-XVI ст.  
2. Ознайомитися з творчістю італійських та німецьких майстрів, 

які працювали у Львові в даний час. 

3. Простежити етапи розвитку ренесансного стилю у Львові на 
прикладі збережених пам'яток архітектури  

4. Уважно описати всі пам'ятки ренесансного періоду Львова 

 
  

Література: 3 – 5, 8, 13, 15 – 17  

 
 

Семінарське заняття 10 
 

Львівські кам'яниці – виразні приклади ренесансного  

мистецтва XV – XVI ст. 
 

Мета – засвоєння характерних рис ренесансного мистецтва на 
прикладі будування та оздоблення львівських кам'яниць.  

Завдання: 

1. Виявити найбільш характерні та максимально збережені 
зразки серед львівських ренесансних кам'яниць 

2. На конкретних прикладах дослідити специфіку оздоблення 

фасадів кам'яниць, як найбільш виразний показник ренесансного 
стилю 

3. Провести порівняльний аналіз декількох кам'яниць  

4. Виявити характерні риси ренесансного оздоблення будинків  
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Література: 3 – 5, 8, 13, 15 – 18 

 

 
 

Семінарське заняття 11 
 

Традиції ренесансної скульптури в оздобленні українських міст 
 

Мета – формування знань щодо традицій оздоблення 

ренесансних споруд  

Завдання:  

1. Скласти опис характерних для стилю ренесанс рис скульптури 

2. Проаналізувати відомі пам'ятки Ренесансну на 
західноукраїнських землях і виявити зразки ренесансного декору. 

3. Описати оздоблення тої чи іншої пам'ятки  
4. Скласти перелік найбільш виразних та примітних прикладів 

оздоблення ренесансних споруд на прикладі архітектури Львова 

(оздоблення порталів, карнизів, фризів, фронтонів тощо). 
 

Література: 3 – 5, 8, 15 – 18  

 

Семінарське заняття 12 

 

Ренесансна погребальна скульптура на теренах України в  

XVI ст. 
 

Мета – набуття знань стосовно традиції ренесансної 

погребальної скульптури та їх прояв в українському мистецтві XVI 
ст.  

Завдання:  

1. З’ясувати особливості виникнення ренесансної погребальної 
скульптури, її витоки та основні риси 

2. Прослідити шляхи впливу такої традиції на українських 

землях.  
3. Виявити найбільш характерні приклади прояву цієї 

ренесансної традиції в Україні XVI ст. 

4. Скласти перелік відомих пам'яток погребальної ренесансної 
скульптури та ретельно описати кожну з них. 

 
 

Література: 3 – 5, 8, 15 – 18 
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Семінарське заняття 13 
 

Палацова архітектура доби Відродження в Україні 
 

Мета – вивчити феномен української палацової ренесансної 

архітектури.  

Завдання:  

1. Простежити шляхи виникнення типу ренесансного палацу на 
території України та особливості його розвитку на наших землях. 

2. Вказати найвідоміші приклади споруд типу "palazzo in 

fortezza" в Україні та вивчити їх історію. 
3. Уважно дослідити найбільш виразні та збережені зразки 

палаців епохи ренесансу. 

4. Підгорецький замок – найяскравіший приклад споруди 
"palazzo in fortezza". 

5. Проаналізувати досягнення оборонної архітектури доби 

Ренесансу XVI ст. у порівнянні з оборонною архітектурою  XІІІ-XV 
ст. 

 

Література: 1, 3 – 5, 8, 15 – 17  
 

Семінарське заняття 14 
 

Феномен монументальних сакральних розписів в дерев'яних 

церквах України кінця XVI ст. 

Розписи церкви Св. Духа в Потеличі та церкви Св. Юра в  

Дрогобичі 
 

Мета – вивчення феномену українського дерев'яного зодчества 

та монументальних розписів дерев'яних церков XVI ст. 

Завдання: 

1. З’ясувати причини виникнення феномену української 

дерев'яної сакральної архітектури.  
2. Охарактеризувати основні стилістичні та технічні ознаки 

дерев'яних церков України XV-XVI ст. 
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3. Скласти перелік відомих найстарших збережених дерев'яних 

церков.  
4. Ознайомитися із музейними збірками скансенів 

"Шевченківський Гай" у Львові та "Національний музей народної 

архітектури і побуту України Пирогово" в Києві. 
5. Описати церкву Св.Духа в Потеличі та дослідити її внутрішнє 

оздоблення (монументальні розписи). 

6. Описати церкву Св.Юра в Дрогобичі та дослідити її 
внутрішнє оздоблення (монументальні розписи). 

7. Зробити порівняльний аналіз розписів двох означених 

пам'яток. 
8. Проаналізувати розвиток українського монументального 

мистецтва на прикладі вивчених пам'яток. 
  

Література: 2 – 5, 8, 10 – 12  
 

Семінарське заняття 15 
 

Розписи Горянської ротонди в Ужгороді та каплиці Св. Трійці в 

Любліні – унікальні пам'ятки монументальних розписів  

XIV – XV ст. 
 

Мета – формування знань щодо особливостей розвитку 

українського монументального сакрального живопису в XIV – XV ст.  

Завдання: 
1. Проаналізувати розвиток українського монументального 

сакрального живопису з часів Київської Русі  

2. Визначити пам'ятки, які є прикладом монументального 
малярства XIV – XV ст. 

3. Вивчити феномен Горянської ротонди, як приклад 

проторенесансного живопису XIV ст. 
4. Вивчити феномен розписів каплиці Св. Трійці в Любліні, як 

приклад православного мистецтва на теренах католицької пам'ятки 
 

Література: 3 – 5, 8, 16 

 
Семінарське заняття 16 

 

Формування і становлення українського іконостасу в  

XV – XVI ст. Визначні пам'ятки 
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Мета – набуття знань щодо особливостей розвитку 

українського іконостасу у XIV – XVI  століттях. 

Завдання: 

1. Вивчити історичний контекст формування українського 

іконостасу  
2. Простежити етапи формування іконостасу  

3. Виявити збережені пам'ятки, їх локації та ретельно описати  

4. Проаналізувати стильові особливості майстрів українського 
іконостасі на прикладі трьох пам'яток: Успенського, 

П'ятницького та Рогатинського іконостасів.  
 

Література: 4, 5, 7, 9, 14, 16 

. 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

Самостійна робота студентів – один з основних засобів 

оволодіння навчальним матеріалом у вільний від аудиторних 
навчальних занять час.  

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення 

та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь і 
навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу 

під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання 
запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які 

проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.  

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною  
«Історія українського мистецтва XIII - XVI ст.» передбачається до 

кожної теми курсу, зміст якої полягає у такому: 

 самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-

практичних тем; 

 самостійна робота із джерелами та літературою з метою 

кращого засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій; 

 підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок, 

рефератів; 

 підготовка вибіркового дослідного завдання на базі 

критичного огляду наукових публікацій, розроблення пропозицій 
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щодо вирішення актуальних проблем або прогнозів за обраною 

тематикою; 

 презентація і захист результатів виконання вибіркового 

дослідницького завдання на практичному занятті.  
Усі завдання самостійної роботи студентів є обов’язковими 

(виконуються кожним без винятку студентом у процесі вивчення 

дисципліни), виконуються у встановлені терміни з відповідною 
максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо 

їх виконання.  

Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного 
матеріалу, визначення головного у змісті лекції, засвоєння її 

основних моментів. При цьому не слід дослівно записувати за 

лектором, а своїми словами фіксувати найсуттєвіше: тему, її основні 
питання та положення. На сторінках конспекту залишати широкі поля 

для додаткових поміток під час самостійної роботи над літературою. 

Щоб зрозуміти та добре засвоїти лекційний матеріал, до кожної 
наступної теми слід ретельно готуватись: систематично 

опрацьовувати матеріал попередньої лекції, і якщо це необхідно, 

опрацювати рекомендовану літературу, повторювати пройдений 
матеріал, на який лектор посилається при викладанні нового. Якщо з 

певних причин лекція пропущена, її необхідно законспектувати і 

опрацювати самостійно, незрозумілі питання з'ясувати на 
консультації. 

Важливим елементом самостійної роботи студентів є ведення 

власного термінологічного словника та іменного покажчика 
українських та зарубіжних майстрів XIII - XVI ст., що забезпечить 

опанування студентами мистецтвознавчої термінології та історії 

розвитку українського мистецтва в персоналіях. Вказане завдання є 
актуальним для опрацювання питань з кожної теми. 

Опрацьовуючи питання до кожної з семи тем, необхідно 
підготувати візуальний ряд (слайди) як важливий елемент у розвитку 

мистецтвознавчих навиків. 

Виконуючи завдання до Теми 1. «Оборонна архітектура 
України XIII – XV ст.», необхідно ознайомитися з історичними 

умовам розвитку культури на українських землях в ті часи, який 

можна знайти і в рекомендованій літературі, і в звичайному 
шкільному підручнику. Необхідно звернути увагу на те, як 

геополітична ситуація впливала на формування архітектурних типів 

споруд та врахувати технічний прогрес нових типів озброєння. 
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Підготувати ґрунтовний опис однієї пам'ятки включивши в свою 

роботу багатий ілюстративний матеріал. 
Готуючись до Теми 2. «Іконопис XIV – XV ст.», слід ретельно 

ознайомитися з працями видатних українських дослідників іконопису 

Л. Міляєвої, В. Свєнцицької, Г. Логвина, П. Жолтовського тощо. 
Рекомендовано скласти власну табличку, або перелік значущих 

прикладів іконопису XIV-XV ст., де вказати час і місце створення 

ікони, сюжет, особливості іконографії, стильові ознаки та сучасне 
місцезнаходження.  

Серед усіх пам'яток обрати одну ікону і зробити 

мистецтвознавчий аналіз твору, доповнивши ілюстративним 
матеріалом. 

Опрацьовуючи питання до Теми 3. «Книжкова мініатюра XІV-
XVI ст.», слід звернути увагу на історико-політичні умови розвитку 

західноукраїнського мистецтва початку ХХ ст. та вплив релігійних 

діячів на умови його розвитку. З’ясувати ідейну особливість 
художньої школи, яка склалась за сприяння митрополита А. 

Шептицького, та виявити поєднання традицій та новаторств у 

творчості її представників. Окремо опрацювати розвиток 
західноукраїнської архітектури як самостійної європейської школи.  

Надати багатий ілюстративний матеріал. 

Виконуючи завдання до Теми 4. «Львівська кам'яниця – взірець 
ренесансного мистецтва» необхідно звернутися до історичних 

джерел та вивчити, як змінювалася панорама Середньовічного та 

Ренесансного Львова і які фактори на це вплинули. Обов'язково слід 
зазначити всіх майстрів архітекторів, які працювали на той час на 

Галичині  їхні основні твори. Окремо слід обрати 2-3 кам'яниці у 

Львові і на їх прикладах простежити історію розвитку ренесансної 
забудови міста в 16 ст. Ілюстративний матеріал, окрім загального 

вигляду, повинен містити багато фрагментів та частин кам'яниць з 

орнаментальним оздобленням. 
В ході підготовки до Теми 5. «Погребальна скульптура часів 

Ренесансу в Україні», потрібно з’ясувати чому така традиція з'явилася 

в Україні, які її витоки, звідки вони прийшла на наші землі і як 
розвивалася вже на українських теренах. Необхідно дослідити 

творчість таких майстрів, як Ян Пфістер, Генріх Горст, Себастіан 

Чешек, Шольц із Гануша, Герман ван Гутте. Виявити їх відомі твори 
в Україні та зробити грунтовний опис із стилістичним аналізом. 



 17  

Також слід визначити місцеперебування більшості цих пам'яток. 

Необхідно надати якомога повніший ілюстративний матеріал. 
        Готуючись до Теми 6. «Палацова архітектура доби Ренесансу» 

необхідно зосередитися на збережених пам'ятках палацової 

ренесансної архітектури другої половини 16 – початку 17 ст. Серед 
обов'язкових споруд: Підгорецький замок, Жовківський замок, 

Золочівський замок, Меджибізький замок. Перелік рекомендовано 

доповнити 3-5 пам'ятками на власний розсуд. Слід ретельно 
дослідити історію створення та архітектурний стиль цих споруд. За 

можливості віднайти інформацію про інтер'єрне оздоблення та 

власників осель та охарактеризувати сьогоднішній стан тої чи іншої 
пам'ятки. Завдання передбачає багатий ілюстративний матеріал, який 

повинен містити і географічні відомості.  
Вивчаючи Тему 7 «Монументальні сакральні розписи в Україні  

XІV-XVI ст." потрібно в першу чергу встановити хронологію 

створення живописних ансамблів Дрогобича, Потелича, Горян та 
Любліна. Спираючись на літературні джерела ретельно вивчити 

перелік сцен, які збереглися на стінах цих пам'яток. Проаналізувати 

стиль живопису в кожній окремій церкві та зазначити всі цікаві та 
оригінальні стилістичні особливості. Надати багатий ілюстративний 

матеріал для висвітлення кожної пам'ятки.  
 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

 

Тема 1. Оборонна архітектура України XIII – XV ст. 
 

1. Вивчити історичний контекст формування оборонної 

архітектури в даний період враховуючи прогреси в озброєнні та нові 
вимоги до оборонної здатності фортець. 

2. Охарактеризувати особливості оборонних споруд України 

XIII – XV ст. 
3. Підготувати повідомлення про одну із збережених фортець 

України (історія створення, відомі власники, основні принципи та 

особливості побудови та оздоблення тощо). 
4. Внести до словника та іменного покажчика необхідну 

термінологію та прізвища. 
 

Література: 1,3 – 5, 8, 15, 17 
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Тема 2. Іконопис XIV – XV ст. 
 

1. Дослідити шляхи розвитку іконописного мистецтва в 

означений період 
2. Проаналізувати та виявити відмінності ікон XIV – XV ст. від 

іконописної спадщини часів Київської Русі. 

3.  Створити перелік відомих вцілілих ікон XIV-XV ст. і 
зазначенням їх місцезнаходження.  

4. Обрати одну ікону та ретельно її дослідити, описати та 

проаналізувати відповідно до всіх мистецтвознавчих вимог.  
5. Внести до словника та іменного покажчика необхідну 

термінологію та прізвища. 

 
 

Література: 4, 5, 7, 9, 16, 17 

 

Тема 3. Книжкова мініатюра XІV-XVI ст. 
 

1. Вивчити історичний контекст існування мистецтва книжкової 
мініатюри в XІV-XVI ст. 

2. Скласти перелік збережених пам'яток  

3. Порівняти наявні пам'ятки із прикладами книжкової 
мініатюри часів Київської Русі, знайти спільні і відмінні риси. 

4. Обрати одну з пам'яток і зробити ретельний опис (стан 

збереженості, зовнішній вигляд, історія створення, 
місцезнаходження, оздоблення тощо). 

5. Внести до словника та іменного покажчика необхідну 

термінологію та прізвища. 
 

Література: 4 – 7, 9, 16, 17  

 

Тема 4. Львівська кам'яниця – взірець ренесансного мистецтва 
 

1. Охарактеризувати мистецтво епохи Ренесансу та зрозуміти 

його появу на території України. 

2. Визначити основні характерні риси ренесансних споруд.  
3. Обрати одну з кам'яниць, що прикрашають площу Ринок у 

Львові та уважно дослідити її (історія, власники, екстер'єр, інтер'єр 

тощо). 
4. Внести до словника та іменного покажчика необхідну 

термінологію та прізвища. 
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Література: 3 – 5, 8, 14 – 18  
 
 

Тема 5. Погребальна скульптура часів Ренесансу в Україні 
 

1. Вивчити історію формування традиції ренесансної 

погребальної скульптури від часів Андреа Сансовіно та навести 
декілька прикладів з історії італійського Ренесансу.  

2. Прослідити шляхи потрапляння цієї традиції в Україну через 

Польщу, зокрема через Краків та Вавельський замок.   
3. Скласти перелік основних збережених та відомих прикладів 

погребальної ренесансної скульптури в Україні XVI ст.  

4. Обрати одну з пам'яток в уважно її дослідити та зробити 
мистецтвознавчий опис (час і місце створення, майстер, замовник, 

стильові особливості, місцезнаходження тощо).  

5. Внести до словника та іменного покажчика необхідну 
термінологію та прізвища. 

 

Література: 4, 5, 14 – 18  
 

Тема 6. Палацова архітектура доби Ренесансу 
 

1. Ознайомитися  з особливостями ренесансної палацової 
архітектури в Європі XVI ст. та навести характерні приклади.  

2. Простежити шляхи впливу традиції нових архітектурних 

форм на українські оборонні споруди. 
3. Скласти перелік найвідоміших палаців часів Ренесансу в 

Україні та виявити загальні риси, притаманні для нового типу споруд. 

4. Обрати одну пам'ятку і зробити детальний опис (історія, 
власники, екстер'єр, інтер'єр, стан збереженості тощо). 

5. Внести до словника та іменного покажчика необхідну 

термінологію та прізвища.  
 

Література: 1, 3 – 5, 8, 15, 17 

 
 

Тема 7. Монументальні сакральні розписи в Україні  

XІV-XVI ст. 
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1. Простежити шляхи розвитку традиції монументального 

малярства від часів Київської Русі до XVI ст.  
2. З'ясувати основні стильові особливості монументального 

малярства означеного періоду (впливи народного мистецтва, риси 

мистецтва Західної Європи, візантійські ремінесценції тощо).  
3. Обрати одну з пам'яток і зробити детальний 

мистецтвознавчий аналіз: 

 Розписи церкви Св. Духа в Потеличі 

 Розписи церкви Св. Юра в Дрогобичі 

 Розписи церкви Покрови Пресвятої Богородиці в Горянах 

 Розписи каплиці Св. Трійці в Любліні 

4. Внести до словника та іменного покажчика необхідну 

термінологію та прізвища. 
 

Література: 2, 4, 5, 7, 10, 11 
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