
КУЛЬТУРОЛОГІЯ (2 КУРС) 

Тема 5. Європейський культурний регіон у структурі 

світової культури. 

Динаміка культурно-історичних процесів у Європі. Гуманізм і 

гуманістична спрямованість європейської культури. Наука і освіта, 

як чинники розвитку європейської культури: виникнення 

університетів, особливості організації навчального процесу. Релігія 

в структурі європейської культури. Значення християнства для 

розвитку європейської культури.  

Мистецтво в структурі європейської культури: романський і 

готичний стилі в середньовічній культурі; мистецтво епохи 

Відродження; особливості Північного Відродження. 

Культура Нового Часу. Бароко. 
 

ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (3 КУРС) 

 

  Тема 6. Мистецтво Нового часу. 

Мистецтво XVII ст. Соціально-економічний та моральний контекст 

європейської культури XVII ст. Специфіка барокової картини світу. Ідеологія 

абсолютизму на її вплив на всі сфери художньої культури XVII ст. Проблема 

стилю в мистецтві XVII ст.: відображення суспільної поляризації в художніх 

стилях. Теорія жанрів.  

Мистецтво Італії. Зародження та розвиток архітектури бароко в Італії: 

собор Іль Джезу в Римі. Експерименти з простором в архітектурі Л. Берніні 

та Ф. Борроміні. Станкова та монументально-декоративна скульптура Л. 

Берніні. Новаторство Караваджо. Болонська академія братів Каррачі.  

Мистецтво Фландрії. Провідна роль малярства в системі 

образотворчих мистецтв. Франко-фламандська школа живопису: П. Рубенс. 

Портрети Яна Ван Дейка. Побутовий жанр у творчості Я. Йорданса. 

Натюрморти Ф. Снайдерса.  

Мистецтво Голандії. Демократизація та багатожанровість 

голландського живопису. «Сніданки» та «десерти» у творчості В. Хеда, П. 

Класа, В. Кальфа. Створення національного реалістичного пейзажу. 

Побутовий живопис художників дельфтської школи: Вермеєр Дельфтський. 

Ф. Гальс і розвиток портретного живопису в Голандії. Мистецтво Рембрандта 

в історії європейської гравюри й станкового живопису. 

Мистецтво Іспанії. «Золотий вік» розвитку іспанського живопису. 

Образ людини у творчості Х. Рібери. Відображення життя іспанських 

монастирів у творчості Ф. Сурбарана. Теми й образи живопису Д. Веласкеса.  

Мистецтво Франції. Особливості розвитку французької художньої 

культури в епоху утвердження національної держави і абсолютної монархії. 

Синтез мистецтв у палацовій архітектурі стилю Людовика XIV. Жанровий 

реалістичний живопис та графіка: Ж. Калло, братів  Ленен, Ж. де ля Тур.  



Вплив творчості Н. Пуссена на формування класицизму у французькому 

живописі. Розвиток традицій героїчного пейзажу Пуссена у творах К. 

Лорена. 

 

ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (4 КУРС) 

 

Підготовка до державного іспиту. 
 

  

 


