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1. Анотацiя (опис) навчальноi дисциплiни (у т.ч. мiждисциплiнарнi
зв'язки):

Навчальна дисциплiна включена до плану пiдготовки здобувачiв
другого освiтнього рiвня вищоi освiти <<магiстр> та е частиною блоку
обов'язкових дисциплiн, а також мас мiждисциплiнарний характер,

утворюючи cTarri зв'язки з iншими фаховими дисциплiнами. ,.Щисциплiна
<Стилi у cBiToBoMy мистецтвi> вивчаеться на 1 Kypci (1, 2 семестр) i
забезпечуе пiдготовку мистецтвознавцiв-експертiв. Загальна кiлькiсть годин
- 240 годин (кредитiв еКТС - 8): аудиторнi години - б4 (лекцiйнi - 32 год.,
ceMiHapcbKi заняття - З2 год.), для самостiйноi роботи студентiв визначено
176 год.).

Мiждисциплiнарнi зв'язки: дисциплiна базуеться на знаннях з KlcTopii
мистецтва первiсного суспiльства та Стародавнього Сходу>>, <IcTopiI
мистецтва Еллади i Риму>, KIcTopiT мистецтва Вiзантii та европейського
Середньовiччя>>, <IcTopii мистецтва Iталiйського Ренесансу>>, <IcTopii
мистецтва Пiвнiчного Вiдродження), <IcTopiT мистецтва ЗахiдноТ Свропи
XUI-XVIII ст.>), <IcTopii мистецтва Захiдноi Свропи XIX ст.>>, <IсторiI
мистецтва Захiдноi европи та Пiвнiчноi Америки ХХ ст.)>, <IcTopii

украiнського мистецтва)), <IcTopii декоративно-прикладного мистецтва)),
KIcTopiT архiтектури>, <Аналiзу TBopiB мистецтва)), <Основ iконографii>>,
<Мистецтва Сходу>. Щисциплiна е пiдсумковою, узаг€Llrьнюючи знання з
icTopii мистецтва ^га вдоскон€tлюючи розумiння вiдмiнностей мистецьких
проявiв. <Разом з дисциплiною <Contemporary аrt> форму€ знання з атрибуцii
TBopiB мистецтва.

2. Мета дисциплiни - систематизоване набуття теоретичних знань
щодо iснування iсторичних стилiв та напрямiв у мистецтвi та практичних
навичок з аналiзу TBopiB мистецтва, необхiдне для визначення стилiстичноi
гIриналежностi робiт рiзних епох. В результатi вивчення курсу здобувачi
мають не тiльки зрозумiти засоби вир€}зностi, xapaKTepHi для тих чи iнших
стилiв свiтового мистецтва, ай осягнути взаемозв'язок використаних засобiв
з естетичними проблемами доби, мистецькими стилями та художнiми
напрямами, отримати навички розв'язувати складнi спецiалiзованi завдання у
професiйнiй експертнiй дiяльностi.

3. Завдання :

формування теоретичних знань з icTopiT свiтового мистецтва,
особливостей та вiдмiнностей рiзних стилiв i напрямiв;
- навчити здобувачiв розумiти хiд розвитку мистецтва, зв'язок
конкретних TBopiB зi свiтосприйняттям, притаманним суспiльству в добу
створення робiт, ocHoBHi культурно-мистецькi тенденцii рiзних епох;

вивчення специфiки створення художнього образу, роль у цьому
процесi мистецьких засобiв та форм€Lпьних прийомiв;
- формування навичок роботи з рiзними джерелами iнформацii, вмiння
верифiкувати отриману iнформацiю;
- засвоення необхiдноiтермiнологii, основнихмистецтвознавчихпонять
та визначень;



формування практичних навичок та yMiHb з аналiзу TBopiB мистецтва
рiзних стилiв та напрямiв, визначення стилiстичноi
здiйснення атрибуцiТ TBopiB рiзного характеру.

прин€Lлежностi TBopiB,

4. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальноiдисциплiни:
- Знання вiдомостеЙ про розвиток свiтового та украiнського мистецтва,
що дозволяс визначати спiльнi риси та вiдмiнностi TBopiB мистецтва рiзних
стилiв;
- Знання соцiокультурних чинникiв та особливостеЙ iсторичноi доби, що
ВПлиВаюТь на формування культурного контексту, стилiстики та специфiчних
рис мистецтва рiзних перiодiв, принципи вирiшення TBopiB;
- вмiння визначати час створення та регiон походження окремих робiт,
розумiти ixHi стилiстичнi особливостi;
- вмiння об'ективно оцiнювати мистецьку та iсторико-культурну
цiннiсть предметiв мистецтва та арryментовано вiдстоювати власну думку.

У результатi опанування навчальноi дисциплiни здобувачi повиннi
набути TaKi програмнi компетентностi:

iнmеzральна:
Здатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та проблеми у

галузi образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва i реставрацii, а
також експертизи TBopiB мистецтва пiд час практичноТ дiяльностi або у
процесi навчання, що передбачас застосування системи iнтегрованих знань з
Teopii, icTopii мистецтва та експертизи, спрямованих на розвиток здатностi
особистостi до креативноТ самореалiзацii iз використанням iнновацiй у сферi
мистецтвознавчот експертизи та характеризуеться комплекснiстю та
невизначенiстю умов i вимог.

заzальнi:
- Вмiння виявляти, стави,гитарозв'язувати проблеми.
- Здатнiсть спiлкуватися з представниками
рiзного рiвня (з експертами з iнших галузей
дiяльностi).
- Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi.
- Здатнiсть розробляти та керувати проектами.

- Здатнiсть трактувати формотворчi мистецькi засоби як вiдображення
iсторичних, соцiокультурних, економiчних i технологiчних етапiв
розвитку суспiльства.
Здатнiсть формувати мистецькi концепцii на пiдставi проведення
дослiдження тих чи iнших аспектiв художньоi творчостi.
Здатнiсть до використання сучасних iнформацiйно-комунiкативних
технологiЙ в KoHTeKcTi проведення мистецтвознавчих та реставрацiйних

iнших професiйних груп
знань/видiв економiчноТ

фuховi:



дослiджень.

ОпановУючи наВчЕlльнУ дисциплiну, здобУвач повинен дотримуватися
академiчноi доброчесностi, визначенот вимогами HAkkkiM.

5.результати навчанця за дисциплlною:
Результат навчання

(1. знати; 2. вмiти;3. комунiкаuiя; 4.
aBToHoMHicTb та вiдповiдальнiсть) Форми

(таlабо методи i
технологii)

викладання i
навчання

Методи
оцiнювання та

пороговий критерiй
оцiнювання (за
необхiдностi)

iдсоток
у

пiдсум
ковiй
оцiнцi

з

дисцип
лiни

Код Результат навчання

l Зпати: понятiйно-
категорiальний апарат та

фахову термiнологilо
мистецтвознавства.
Грунтовне розумiння icTopii
мистецтва , детальнi знання
визначеноi областi
дослiдження у поеднаннi iз
знаннями загальноi HayKoBoi
дискусii.

Лекцii,
ceMiHapcbKi

заняття

Опитування,
перевiрка завдань

20%

2. | Умiти: виокремити ocHoBHi

|етапи розвитку свiтового
I

|мистецтва, видlлити та
|обгрунтувати загальнi засади
l,.

|р специфtку 
.культурно-,lсторичних процесlв.

Вмiти розрiзняти
стилlстичнl ознаки та
вiдмiнностi манери
виконання рiзних митцiв.
здатнiсть збирати,

аналlзувати та синтезувати
мистецтвознавчу iнформацiю
та застосовувати iT при
проведеннi експертизи.
Здатнiсть

критично
знаходити,
оцiнювати,

систематизувати,
iнтерпретувати ii
використовувати orp"ruryI
iнформацiю в|

мистецтвознавчiй дiяльностi. l

Лекцii,
ceMiHapcbKi

заняття

lопитчвання-
вlзуальнии контроль

20%

J. Здатнiсть оперувати
професiйною термiнологiею в
сферi фаховоi дiяльностi
мистецтвознавця_експерта.
Здатнiсть до використання

рiзноманiтних методiв.

Лекцii,
ceMiHapcbKi

заняття

Опитування,
перевiрка
презентацiй

з0%



iнформацiйних та
комунiкативних технологiй
для ефективного спiлкування
на професiйному piBHi.

4. Застосовувати отриманi
знання на практицi; вмiти
використовувати навички
аналiзу TBopiB мистецтва.
Здатнiсть iнтегрувати
професiйнi знання та навички
i використовувати ix в
iнтерпретацii художнього
образу в експертнiй
дiяльностi.

CeMiHapcbKi
заняття

Опитування,
перевiрка
презентацiй

з0%

навчаннядисциплiни (

Вмiти аналiзувати i пояснювати iсторичнi,
культурологiчнi, соцiокультурнi, художньо-естетичнi
аспекти розвитку свiтового та украiнського
образотворчого i декоративного мистецтва.

Iнтерпретувати та застосовувати семантичнi,
iконологiчнi, iконографiчнi, формально-образнi i

ьно-стилiстичнi чинники обDазотворення.
Вмiти трактувати формотворчi мистецькi засоби яl

вiдображення iсторичних, соцiокультурних
номiчних i технологiчних етапiв розв
пiльства.

Володiти фаховою термiнологiею, науково-аналiтичним
, проводити аналiз та систематизацi

Володiти методикою проведення наукових дослiджень.

Здiйснювати пошук iнформацiТ стосовно об'скту

Застосовувати у мистецькiй та дослiдницькiй дiяльностi
знання естетичних проблем образотворчого мистецтва,

оративного мистецтва, реставрацii, ocHoBHi
ципи розвитку сучасного вiзуального мистецтва.

6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними
РеЗУЛьТатами навчання (необов'язково dля вuбiрковuх duсцuплiн якi не вхоdяmь dо блокiв
спецiааiзаuii'.

7. Схема формування оцiнки (згiдно з п.7 (Положення про органiзацiю
освiтцього процесу в HAKKKiM> (вiд 31 жовтня 2018 р. наказ ЛЬ187-0).

Система оцiнювання охоплюс вхiдний, поточний, модульний
пiдсумковий контролi. Результати навчання здобувачiв вищоi освiти

i
в

Академii оцiнюють за шк€Lпою Академii, чотирибальною шк€Lпою

.1 .2 .1 .1 .2
прн
1

прн
2

прн
4

прн
6

прн
7

прн
3

прн
11



(<вiдмiнНо>>, <<добре>>, кзадовiлЬно>, (незадовiльно>), шкалою еКТС (кА>,
(В)), ((С)), <<D), (Е)), (FХ), (F>).

7.1. Форми оцiнювання здобувачiв вищоi освiти:_ семестрове оцiнювання:
]. Конmрольна робоmа з mем ЗР* (mесm): - 25 балiв/ ]5 балiв**.
2. Самосmiйне завdання ]: РН L2. - 20 балiв/ ]2 балiв.
3. Саллосmiйне завdання 2: РН ].3. - 20 балiв/ I2 балiв.
4. Провеdення колоквiулtу: РН 1.3. - ]5 балiв/ 9 балiв.
J. Пidсумкова конmрольна робоmа (екзаtпен): - 20 балiв / 12 балiв.
* ЗР - змiстовий роздiл.
** максим€lльний балl порогiв бал для отримання позитивноi оцiнки з
вiдповiдноi форми контролю

- пidсумкове оцiнювання:екз(uilен.

7.2. Органiзацiя оцiнювання

контроль за якiстю навчання здобувача вищоi освiти здiйснюеться за
100-бальною системою. Загальну кiлькiсть балiв здобувача вищоi освiти
формують ceмecTpoBi бали, отриманi з ycix тем змiстових роздiлiв (бали,
отриманi за контрОльнУ роботУ (у формi тестуваНня), презентацii тощо; бали,
отриманi за виконання самостiйного завдання, участi у колоквiумi, а також
бали, якi отриманi за пiдсумкову роботу (екзамен).

зразки тестових завдань для контрольноi роботи, перелiк самостiйних
завдань, питання та завдання пiдсумковот контрольнот роботи с складовою у
Навчально-методичному комплексi з даноТ дисциплiни.

Змiст курсу складае единий змiстовний роздiл. Змiстовий роздiл
включаС лекцtt, ceМlHapcbKi заняття, самостiЙну роботу здобувачiв вищоТ
освiти, якi завершуються контролем рiвня засвоення якостi програI\{ного
матерiалу вiдповiдноi частини курсу.

змiстойий роздiл llцсумко
ва робота
/ екзамен

80 залiковиf балrв

(максимум)

20
максимум

l

uамостtйна
робота

20
(максимум)

Контрольна
рооота

,ý
(максимум)

Колоквtум

15
(максимум)

uамостlйна
робота

20
(максимум)



Умовою допуску до пiдсумковоi роботи (iспиту) е отримання
студентом пiд час семестрового оцiнювання не менше нiж 40 балiв
(крumuчно-розрахунковuй MiHiwtywt). При цьому обов'язковим е Успiшне
складання контрольних робiт, виконання самостiйних робiт та участь у
колоквiумi, передбачених робочою програмою навчапьноi дисциплiни.

, о сmол4у р озр аху н ку о mр шма€лlо :

Семестрова
кiлькiсть
балiв

Пiдсумкова
робота / екзамен

Пiдсумков
а оцiнка

MiHiMyM 48 12 60

Максиму
м

80 20 10
0

У випадку вiдсутностi здобувача вищоi освiти з поважних причин
вiдпрацювання та перездачi контроJIьних робiт здiйснюються у вiдповiдностi
до (Положення про органiзацiю освiтнього процесу в HAKKKiM) (вiд 31

жовтня 20l8 р. наказ J\Ъ187-0).

Оцiнка iспиту здiйснюсться за результатами роботи впродовж усього
семестру. Здобувач вищоТ освiти, який набрав суму залiкових балiв (60) мас
право отримати пiдсумкову оцiнку за екзамен за результатами контролЮ.

Здобувачi вищоi освiти, якi набраJIи протягом семестру менше б0 балiв,
обов'язково складають iспит.

Присутнiсть Bcix здобувачiв вищоТ освiти на екзаменi е обов'язковою.

7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок

Оцiнка за шкаJIою
HAKKKiM (бали)

оцiнка за
чотирибальною шкttлою

Оцiнка за шкалою СКТС

90-1 00 Вiдмiнно А

82-89 {обре в

74-81 с
64-73 Задовiльно д
60-6з Е

з 5-59 Незадовiльно Fх

1 _34 F



8. Структура навчальноi дисциплiни.
Тематичний план передбача€32 заняття

Загальний обсяг 240 zоd., в тому числi (вибрати необхiдне):
Лекцiй - 32 zоd.
Семiнари - 32 zоd.
Самостiйна робота- 86 zod.

ПЛАНИ СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

CeMiHapcbкe заняття l. (2 год.) Складання термiнологiчного сЛОВника.
Перевiрка засвоення термiнологii та понять.
Оцiнюються повнота викладу, наочнiсть роботи, зокрема, наявнiсть у нiй
якiсних iлюстрацiй тощо. Робота може бути виконана як у формi друкованого
альбому, так i в електронному BapiaHTi.

Лiтература: 6, 8, 9, 10, 11 , |2, |4, |6, |7,20,2|,24,62.

Jф
пор. назва теми

обсяг навчаJIьн
(год.)

их заня,

Усього Лекцii Сем. срс

1 2 J 4 5 6

|,2
Змiсmовай розdiл 1. Сmшi у масmецmвi Давньоzо cBimy mа Сереdньовiччя

1.1 Вступ. Стилi у мистецтвi.Щавнього cBiTy |6 2 2 I
1,2 Стилi у мистецтвi Середньовiччя

(романський, готичний)
16 2 2 Ii

1.з Ренесанс 16 2 2 Ii
3мiсmовuй розdiл 2. Сmшi у масmецmвi HoBozo часу

2.| Бароко I4 2 2 1(

2,2 Рококо 14 2 2 1(

2.з Класицизм. Ампiр 16 2 2 |,

2.4 романтизм |4 2 2 1(

2.5 Бiдермайср. Акалемiзм 16 2 2 |,

3мiсmовай розdiл 3. Сmuлi у масmецmвi dpyzoi полованu ЮХ-Ю( сm.

3.1 Iмпресiонiзм. Неоiмпресiонiзм 16 2 2 |,

з.2 Постiмпресiонiзм |4 2 2 1(

з.з Iсторизм. Символiзм 16 2 2 Ii
з.4 Модерн \4 2 2 1(

з.5 Експресiонiзм |4 2 2 1(

з.6 Кубiзм. Фовiзм 12 2 2 8

з.7 Напрями модернiзму 16 2 2 1

3.8 Напрями постмодернiзму 16 2 2 1

Всього за навчальною дисциплiною 240 32 32 1



CeMiHapcbкe заняття 2. (2 год.) Стилi у мистецтвi (романський,
ГОТИЧНиЙ, Ренесанс). Визначення художнiх особливостей TBopiB рiзних
стилiв.
Порiвняльна характеристика художнiх особливостей цих стилiв.
Лiтература; 4,6, 8, 20, 24, 25, 29, 45, 52, 54,84, 86, 87 , 9З .

CeMiHapcbкe заняття 3. (2 год.) Стилi у мистецтвi (бароко, рококо).
Виконання аналiзу робiт рiзних стилiв.
Порiвняльна характеристика художнiх особливостей стилiв.
Знати вiдмiнностi стилiв.
Лiтература: 6, 8, 9, 10, 11 , |8,20,21,24,25,З0,36,55,65,7З,76,9З.

CeMiHapcbкe заняття 4. (2 rод.) Стилi у мистецтвi (класицизм, академiзм,
бiДеРМайер). Визначення художнiх особливостей TBopiB рiзних стилiв.
Порiвняльна характеристика художнiх особливостей стилiв.
РОЗУмiти i вмiти застосовувати ocHoBHi поняття i термiни. Знати вiдмiнностi
стилiв.
Лiтература: 6, 8, 20, 2l, 24, 25, бЗ, 9З.

CeMiHapcbкe Заняття 5. (2 год.) Визначення художнiх особливостей
TBopiB рiзних стилiв.
Порiвняльна характеристика художнiх особливостей стилiв.
Знати вiдмiнностi стилiв.
Лiтература: 4,6, 9, 10, ll, 20, 2|, 24, 44, 46, 62, 93 .

CeMiHapcbкe заняття 6. (2 год.) Стилi у мистецтвi (романтизм, iсторизм).
Пiд час Заняття аналiзуються твори доби iсторизму, необхiдно визначити
елементи рiзних стилiв у ньому.
Лiтература: 6, 8, 20, 2|, 22, 47 , бЗ, 93.

CeMiHapcbкe заняття 7. Q tод.) Стилi i напрями у мистецтвi (символiзм).
Завдання - вдосконzLпити навички аналiзувати художнi особливостi твору
певноТ iсторичноI доби.
Лiтература: 20,2|.

CeMiHapcbкe заняття 8. (2 год.) Напрями у мистецтвi (iмпресiонiзм,
неоiмпресiонiзм, постiмпресiонiзм). Визначення художнiх особливостей
TBopiB рiзних напрямiв.
Порiвняльна характеристика художнiх особливостей напрямiв. Знати
вiдмiнностi стилiв, вiдповiдну термiнологiю..
Лiтература: 20,2|.

CeMiHapcbкe заняття 9. (2 год.) .) Стилi у мистецтвi (модерн).
РОзУмiти поняття, вмiти ix застосовувати. Знати особливостi проявiв модерну
у мистецтвi рiзних краiЪ cBiTy.



Вмiти аналiзувати елементи, композицiйну побудову та колiрний ладробiт.
Лiтература: 6, 8, 2|, 40, 49, 77, 79, 8l, 89, 92.

CeMiHapcbкe заняття 10. (2 год.) Напрями у мистецтвi (кубiзм, фовiзм).
Визначення художнiх особливостей TBopiB рiзних напрямiв.
Знати особливостi рiзних мистецьких напрямiв, характерних для них
вираж€Lльних засобiв. Вмiти визначати особливостi стилiзацii.
Лiтература:2l, 50, 69.

CeMiHapcbкe заняття ll. (2 год.) Напрями у мистецтвi (експресiонiзм).
Визначення художнiх особливостей TBopiB.
Знати вiдмiнностi проявiв напряму у рiзних митцiв та угруповань, у культурi
рiзних краТн.
Лiтература: 2|, 23, 69, 9l .

CeMiHapcbкe заняття |2. (2год.) Напрями у мистецтвi (абстракцiонiзм).
Визначення художнiх особливостей TBopiB.
Порiвняльна характеристика художнiх особливостей напрямiв.
Лiтература: 1 З, 20, 2I, 69.

CeMiHapcbкe заняття 13. (2 rод.) Напрями у мистецтвi (сюрреалiзм,
дадаiЪм).
Перевiряеться piBeHb засвоення понять i TepMiHiB. Вмiти аналiзувати рiзнi
види TBopiB.
Лiтература: 1 З, 20, 2|, 4З, 69, 83, 99.

CeMiHapcbкe заняття 14. (2 год.) Напрями у мистецтвi модернiзму. Аналiз
рiзних напрямiв та окремих TBopiB.
Вмiти аналiзувати засоби досягнення естетичноi виразностi через
застосування тих чи iнших стилiстичних та технологiчних прийомiв. Вмiння
проводити пар€шелi мiж рiзними видами вiзуального мистецтвq визначати
специфiчнi особливостi TBopiB.
Лiтература: 1 , |З, 2t , 28, З2, 58, 69, 82.

CeMiHapcbкe заняття 15. (2 год.) Напрями у мистецтвi постмодернiзму.
Проаналiзувати ocHoBHi особливостi мистецтва середини та другоi половини
ХХ ст.
Лiтература:l4, 27, 28, З4, З5, 5 1, 5З, 6|, 7 l, 82.

CeMiHapcbкe заняття 1б. (2 год.) Напрями у мистецтвi
постпостмодернiзму.
Проаналiзувати ocHoBHi особливостi мистецтва кiнця ХХ - початку XXI ст.
Вмiння аналiзувати мистецькi твори рiзного призначення, виявити
особливостi поеднання форми i декору, розглянути ознаки рiзних iсторичних
стилiв у мистецтвi сучасностi.



Лiтература;35,51, 53, 71, 88.

Питання до залiку (1 семестр)

1. Розкритипоняття<<стилiзацiя>>.
2. Розкрити поняття <<iконографiо.
З. Розкрити поняття ((стиль)).

4. Розкрити поняття ((напрям у мистецтвi>.
5. Розкрити поняття ((мистецька течiя>>.

6. Назвати епохи в мистецтвi античностi, охарактеризувати ix.
7. Назвiть apxiTeKTypHi ордери, якi використовув€tлися у мистецтвi
Щавньоi Грецii, назвiть вiдмiнностi.
8. Назвiть apxiTeKTypHi ордери, якi походять з мистецтва,Щавнього Риму,
назвiть ixHi вiдмiнностi.
9. Щати характеристику стилiв,.якi iснували у мистецтвi середньовiччя в
европi.
10. Назвiть ocHoBHi елементи в apxiTeKTypi доби готики.
11. Назвати ocHoBHi риси мистецтвароманськоiдоби.
|2. Назвати ocHoBHi риси мистецтвадоби готики.
13. Назвати ocHoBHi риси мистецтва доби Ренесансу в Iталii.
I4.,Щайте характеристику мистецтва Проторенесансу.
15. .Щайте характеристику мистецтва кватроченто.
16. Назвати ocHoBHi риси мистецтва доби Пiвнiчного Вiдродження у
Нiдерландах.
|7. ,Щати характеристику жанрам живопису, якi виникли у Нiдерландах.
18. Назвати ocHoBHi риси мистецтва доби Пiвнiчного Вiдродження у
Нiмеччинi.
19. Щайте характеристику мистецтвароманiзму.
20. Назвати ocHoBHi риси мистецтва доби бароко в Iталii.
2l. Назвати ocHoBHi риаи мистецтва доби бароко в YKpaiHi.
22. Назвати ocHoBHi риси мистецтва маньеризму та майстрiв цiсi доби.
2З. Назвати ocHoBHi риси мистецтвадоби рококо.
24. Назвати ocHoBHi риси мистецтвакласицизму.
25. Назвати ocHoBHi риси мистецтва романтизму.
26. Назвати ocHoBHi риси мистецтва академiзму.
27. Назвати ocHoBHi риси мистецтва стилю ампiр.
28. Назвати ocHoBHi риси мистецтва бiдермаеру.
29. Назвати ocHoBHi риси мистецтва перiоду iсторизму.
30. Практичне завдання. Визначення стилiстичноi принЕrлежностi
мистецького твору.
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