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Пояснювальна записка 

 

Навчальна програма «Мистецтво (Культурологія)» розроблена на 

основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 989) та 

відповідно до положень концепції Нової української школи (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р) її зміст спрямовано на 

цілісний художньо-естетичний розвиток особистості учня шляхом 

ознайомлення з мистецтвом культурних регіонів світу. 

2. Завдання і мета вивчення дисципліни 

   Метою вивчення мистецтва на рівні стандарту полягає у формуванні у 

студентів системи ключових, міжпредметних і предметних мистецьких 

компетентностей у процесі пізнання, інтерпретації, творення, оцінювання 

мистецтва. 

Реалізація мети  здійснюється через розв’язання завдань: 

- ознайомлення студентів з мистецтвом різних культурних регіонів 

світу, формування розуміння взаємодії між різними культурами, 

усвідомлення необхідності збереження культурно-мистецького  

надбання людства;  

- виховання національної ідентичності, усвідомлення власної 

причетності до української культурної спадщини з одночасним 

усвідомленням культурно-мистецького розмаїття;  

- формування креативних, комунікативних якостей особистості 

студента; стимулювання потреби до мистецької самоосвіти та здатності 

до художнього самовираження;  

- естетична оцінка творів мистецтва, явищ сучасності та довкілля 

(зокрема медіаконтенту та інтернет-простору); критична оцінка впливу 

мистецтва та інформаційного простору на формування особистих та 

суспільних цінностей; усвідомлення зв’язків між мистецтвом та соціо-

культурним середовищами; мистецтвом різних народів. 



 

Компетентнісний потенціал навчальної дисципліни  

«Мистецтво (Культурологія)» 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність самостійно виконувати  завдання у сфері 

мистецтва  у процесі навчання, зокрема в нестандартних 

ситуаціях 

Ключові 

компетентності 

 

  Основні компетентності у природничих науках і 

технологіях: застосування знань із природничих наук 

(акустики, оптики, хімії тощо) у  відтворенні довкілля та явищ 

природи засобами мистецтва; використання технічних засобів 

для втілення художніх ідей . 

  Екологічна грамотність і здорове життя: використання 

мистецтва для вираження емоцій, почуттів, переживань та 

корекції власного емоційного стану.  

  Уміння вчитися впродовж життя: здатність до пошуку та 

засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, 

організації навчального процесу (власного і колективного), 

зокрема через ефективне керування ресурсами та 

інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та 

способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-

професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, 

навчатися впродовж життя.  

    Інформаційно-цифрова компетентність: використання 

сучасних цифрових технологій для пізнання та творення 

мистецтва . 

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) 

мовами: аналізу, обговорення, виконання творів мистецтва 

рідною державною мовою. 

     Спілкування іноземними мовами: використовувати 

іншомовні навчальні джерела для отримання інформації; 

сприймання творів мистецтва інших країн та їх інтерпретація, з 

урахуванням знань про культуру цих країн . 

      Математична компетентність: застосовування  

обчислювальних умінь для створення художніх образів . 

     Ініціативність і підприємливість: пропонування нових 

ідеї, шляхів їх художнього розв’язання, презентування  власних 

творчих досягнень . 

     Соціальна та громадянська компетентності: ефективної 

співпраці у команді, зокрема для реалізації громадських 

мистецьких проектів; естетизації середовища. 

    Обізнаність та самовираження у сфері культури: 

пропагування національної культури через власну художньо-

творчу діяльність; виявлення поваги і толерантного ставлення 



до культурного розмаїття світу; усвідомлення потреби 

збереження художнього надбання людства .  

Предметні 

компетентності 

Знання: 

    Знання  мистецтва різних культурних регіонів світу, 

формування розуміння взаємодії між різними культурами, 

усвідомлення необхідності збереження культурно-мистецького  

надбання людства;виховання національної ідентичності, 

усвідомлення власної причетності до української культурної 

спадщини з одночасним усвідомленням культурно-мистецького 

розмаїття. 

 

Уміння: 

      Здатність застосовувати у навчальній діяльності та соціумі 

систему інтегрованих мистецьких знань, умінь, естетичних 

цінностей з використанням набутого досвіду з інших галузей 

освіти. 

 

Автономність і відповідальність 

Самостійно обирати форми та засоби пошуку та засвоєння 

нових знань у мистецтві.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Зміст програми 
    

Очікувані результати навчання 

студента 

Зміст навчального матеріалу 

 

Тема 1. Вступ. Культурологія як наука. Поняття про культуру(2 год.) 

 

Знаннєвий компонент 

називає характерні особливості 

культурології як науки; 

визначає медицину і медичну культуру 

як специфічну складову частину 

культури народу. 
Діяльнісний компонент: 

характеризує філософські концепції 

культури; 

виявляє релігійні основи світової 

культури. 
- Ціннісний компонент: 

висловлює ціннісне ставлення до  

культурного надбання людства; 

визначає власні емоції від сприйняття 

творів мистецтва, характеризує їх 

вплив. 

Культурологія як наука. Теорія 

культури. Поняття, структура та 

функції культури. Матеріальна та 

духовна культура.  Філософські 

концепції культури. Релігійні основи 

світової культури. Поняття світової та 

національної культури. Медицина і 

медична культура як специфічна 

складова частина культури народу. 

 

 

Тема 2. Види мистецтва (2 год.) 
 

Знаннєвий компонент 

називає визначні мистецькі явища; 

Діяльнісний компонент 

аналізує та інтерпретує художньо-

мовні особливості творів різних видів 

мистецтва американського культурного 

регіону; 

аналізує на естетичних засадах 

медіаконтент; 

наводить приклади впливу 

інформаційного простору на 

формування естетичного смаку; 

ініціює виконання творчих завдань у 

різних видах мистецької діяльності 

(наприклад, виконання вокальних 

творів у стилі джаз, рок-н-ролл; 

створення шкільного мюзиклу тощо), 

Архітектура, скульптура, драматичне 

мистецтво. Релігійні вірування. 

 Розвиток медицини. 

Мистецтво Латинської Америки. 

Архітектура,скульптура Латинської 

Америки .Танцювальне мистецтво 

Латинської Америки ,карнавали.  

Мистецтво США. 

Архітектура,скульптура Північної 

Америки .Вестерн. Музика в стилі 

кантрі, блює,джаз,рок-н-рол,поп-

музика,диско,поп-арт, графіті, 

мюзикл. Кінематограф. 
 



зокрема, із використанням цифрових 

технологій. 

Ціннісний компонент 

висловлює оцінні судження, виявляє 

ціннісне ставлення до творів різних 

видів мистецтва; обґрунтовує; 

бере участь у дискусіях щодо ролі 

мистецтва американського культурного 

регіону у світовій мистецькій спадщині; 

 усвідомлює вплив мистецтва на 

власний емоційний стан. 
 

Тема 3. Мистецтво Стародавнього світу (10 год. ) 
 

Знаннєвий компонент 

називає характерні особливості 

мистецтва африканського культурного 

регіону; 

наводить приклади впливу мистецтва 

африканського  культурного регіону у 

сучасному мистецтві; 

Діяльнісний компонент 

характеризує мистецтво 

африканського  культурного регіону; 

виявляє ініціативу щодо творення 

мистецтва у стилістиці мистецтва 

африканського культурного регіону; 

Ціннісний компонент 

висловлює ціннісне ставлення до 

мистецтва африканського культурного 

регіону; 

визначає власні емоції від сприйняття 

творів мистецтва регіону, характеризує 

їх вплив. 

Мистецтво африканського 

культурного регіону 

   

 

Тема 4. Мистецтво американського культурного регіону (північно-

американський, латино-американський)(4 год.) 

 

Знаннєвий компонент 

називає визначні мистецькі явища, що 

характеризують американський 

культурний регіон (північно-

американський, латино-

американський); 

Діяльнісний компонент 

Мистецтво американського 

культурного регіону (північно-

американський, латино-

американський) 

 

 

 



аналізує та інтерпретує художньо-

мовні особливості творів різних видів 

мистецтва американського культурного 

регіону; 

аналізує на естетичних засадах 

медіаконтент; 

наводить приклади впливу 

інформаційного простору на 

формування естетичного смаку; 

ініціює виконання творчих завдань у 

різних видах мистецької діяльності 

(наприклад, виконання вокальних 

творів у стилі джаз, рок-н-ролл; 

створення шкільного мюзиклу тощо), 

зокрема, із використанням цифрових 

технологій. 

Ціннісний компонент 

висловлює оцінні судження, виявляє 

ціннісне ставлення до творів різних 

видів мистецтва; обґрунтовує; 

бере участь у дискусіях щодо ролі 

мистецтва американського культурного 

регіону у світовій мистецькій спадщині; 

 усвідомлює вплив мистецтва на 

власний емоційний стан. 



Тема 5. Мистецтво арабо-мусульманського культурного регіону (4 год.)  
 

Знаннєвий компонент 

орієнтується у характерних ознаках 

мистецтва арабо-мусульманського 

культурного регіону; 

наводить приклади взаємовпливів 

різних культур у сучасному мистецтві. 

Діяльнісний компонент 

пізнає художньо-мовні та образні 

особливості  арабо-мусульманського 

культурного регіону; 

інтерпретує твори різних видів 

мистецтва;  

творить у різних видах мистецької 

діяльності (зокрема із використанням 

цифрових технологій); 

порівнює особливості мистецтва 

різних культурних регіонів світу; 

Ціннісний компонент 

виявляє здатність дискутувати про 

вплив мистецтва арабо-

мусульманського культурного регіону 

на розвиток сучасного мистецтва, 

аргументувати свою позицію;   

 

Мистецтво  

арабо-мусульманського  

культурного регіону   

 

 

 

Тема 6. Мистецтво далекосхідного культурного регіону ( 8 год.)  

Знаннєвий компонент 

називає види мистецтва/художні явища 

– «візитівки» далекосхідного 

культурного регіону; 

наводить приклади взаємовпливу 

різних культур у сучасному мистецтві; 
Діяльнісний компонент  

розпізнає у процесі сприймання твори 

різних видів мистецтва далекосхідного 

культурного регіону;  

аналізує, інтерпретує твори різних 

видів мистецтва далекосхідного 

культурного регіону, виявляє його 

характерні особливості (художньо-

мовні, образні); 

порівнює особливості мистецтва різних 

Естетичні та художні підвалини 

мистецтва Китаю. Філософські 

традиції буддизму, конфуціанства та 

даосизму. Традиційний китайський 

живопис. Традиційна китайська 

медицина. Японський живопис. 

Декоративно – ужиткове мистецтво 

Далекого Сходу. Парцеляна. Нецке. 

Ікебана.Гравюра.Архітектура 

Далекого Сходу. Великий китайський 

мур. Японські сади. Музика та 

музичні інструменти. Театр Но. Театр 

Кабукі. Кіно. Хоку. Розвиток 

медицини. 



культурних регіонів світу; 

виявляє бажання виконувати 

художньо-творчі завдання у стилістиці 

мистецтва далекосхідного культурного 

регіону; 

застосовує набутий мистецький досвід 

для творчої самореалізації (зокрема, 

естетизації довкілля); 
Ціннісний компонент 

виявляє ціннісне ставлення до творів 

мистецтва;  

бере участь дискусіях щодо впливу 

мистецтва далекосхідного культурного 

регіону на розвиток сучасного 

мистецтва, аргументовано відстоює 

свою позицію;   

класифікує емоції від сприйняття 

мистецтва регіону; пояснює їх вплив на 

власний емоційний стан. 
 

Тема 7. Мистецтво індійського культурного регіону  ( 4 год.)  
 

Знаннєвий компонент 

називає види мистецтва, що яскраво 

репрезентують індійський культурний 

регіон; 
Діяльнісний компонент 

пізнає особливості мистецтва 

індійського культурного регіону; 

аналізує, інтерпретує твори різних 

видів мистецтва індійського 

культурного регіону; 

визначає ознаки синтезу мистецтв у 

творах мистецтва індійського 

культурного регіону 

порівнює особливості різних видів 

мистецтва різних культурних регіонів 

світу; 

створює художні образи у стилістиці 

індійського культурного регіону; 
Ціннісний компонент 

висловлює оцінні судження щодо 

мистецтва індійського культурного 

регіону; 

усвідомлює взаємовпливи різних 

Релігійні вірування Індії. Буддизм. 

Індуїзм. «Веди». Шедеври 

архітектури, скульптури та 

живопису Індії. Традиційний одяг. 

Індійські музика і танці. Музичні 

інструменти. Кінематограф. 

Розвиток медицини . 



культур у сучасному мистецтві; 

ідентифікує емоції від сприйняття 

мистецтва регіону; розуміє їх вплив на 

власний емоційний стан 

 

Тема 8. Мистецтво європейського культурного регіону. Україна  ( 14 год.) 
 

Знаннєвий компонент 

 знає та розуміє внесок українського 

мистецтва у скарбницю світової 

культурної спадщини; 

називає найхарактерніші здобутки – 

«візитівки» українського мистецтва у 

світі; видатних представників 

українського мистецтва (зокрема, 

української діаспори); 

наводить приклади визначних творів 

різних видів мистецтва, художніх явищ, 

створених у різні часи в українському 

мистецтві; 
Діяльнісний компонент 

. інтерпретує художньо-образний зміст 

творів різних видів українського 

мистецтва; 

наводить приклади впливу 

інформаційного простору на 

формування естетичного смаку; 

аналізує на естетичних засадах 

медіаконтент;  

характеризує національну специфіку 

українського мистецтва;  

виявляє ініціативу щодо виконання 

творчих завдань у різних видах 

мистецької діяльності (індивідуально та 

в команді); 

застосовує набутий мистецький досвід 

для творчої самореалізації (зокрема, 

естетизації довкілля 

Ціннісний компонент 

. оцінює значущість українського 

мистецтва (народного і професійного) у 

розвитку національної та світової 

культури, у власному житті;  

виявляє ціннісне ставлення до творів 

українського мистецтва – професійного 

Ранні форми культур на українських 

землях. Трипільська культура. Скіфи. 

Сармати. Розвиток слов’янської 

культури на території України. 

Розвиток писемності. Літописи. 

Освіта. Вплив християнства на 

культуру Київської Русі. Література, 

архітектура,іконопис,фрески,мозаїка. 

Медичні знання. Умови культурного 

розвитку України в складі Литовсько-

Руської та Польської держав. 

Значення козацтва в культурному 

поступі українського народу. 

Церковні братства та їхня культурно-

просвітня діяльність. Острозька 

Академія та Києво-Могилянський 

колегіум.  

Виникнення книгодрукування. 

Архітектура та іконопис в Україні 

XIV—XVI ст. Загальні умови 

розвитку української культури в 

другій половині XVII—XVIII ст. 

Освіта,книгодрукування, література.  

Козацьке бароко. Живопис. Театр. 

Музика. Література.  

 

 

 

 



та народного; 

пропагує національну культурно-

мистецьку спадщину;  

визначає  власні емоції від сприйняття 

мистецтва регіону; ідентифікує, 

характеризує їх вплив;  

використовує мистецтво для отримання 

задоволення; 

усвідомлює необхідність збереження 

національної та світової мистецької 

спадщини. 

 

Тема 9. Мистецтво європейського культурного регіону.  ( 10 год.) 

 

Знаннєвий компонент 

знає та розуміє роль мистецтва 

європейського культурного регіону у 

світовій культурній спадщині; 

орієнтується у визначних мистецьких 

досягненнях, здійснених на території 

європейського культурного регіону; 

наводить приклади  визначних творів 

різних видів мистецтва, художніх 

явищ, створених у різні часи на теренах 

європейського культурного регіону; 
Діяльнісний компонент 

інтерпретує емоційно-образний зміст 

творів різних видів мистецтва, 

орієнтується у засобах певного виду 

мистецтва, визначає пріоритетні образи 

мистецтва європейського культурного 

регіону; 

характеризує художню складову 

медіаконтенту; 

виявляє ініціативу щодо виконання 

творчих завдань у різних видах 

мистецької діяльності (зокрема, з 

використанням цифрових технологій); 

використовує набутий мистецький 

досвід у життєдіяльності; 
Ціннісний компонент 

висловлює власні враження, почуття, 

отримані під час сприймання та 

творення мистецтва; 

виявляє особистісно-ціннісне ставлення 

Середньовічна культура. Вплив релігії 

на розвиток культури, медицини. 

Культура Візантії. Виникнення 

університетів. Архітектура 

Середньовіччя, романський та 

готичний стиль. Література. 

рицарська культура. Гуманістичний 

зміст епохи Відродження. Наукові 

відкриття. література. образотворче 

мистецтво. Розвиток науки та 

медицини. Реформація. 

Просвітництво. Стилі художньої 

культури. Література. Музичне 

мистецтво . Відкриття. Головні 

напрямки літератури XIX 

століття:романтизм,реалізм,натураліз

м,символізм. Живопис. Розвиток 

наукової та філософської думки. 

Зародження кінематографу. 

Особливості культури ХХ століття. 

Філософські концепції. Розвиток 

освіти,науки та техніки. Література. 

Модернізм та його напрямки. 
 



до художньо-образного змісту твору;  

 усвідомлює необхідність збереження 

мистецької спадщини 

 

Тема 10. Мистецтво європейського культурного регіону. Україна  ( 12 год.) 

Знаннєвий компонент 

 знає та розуміє внесок українського 

мистецтва у скарбницю світової 

культурної спадщини; 

називає найхарактерніші здобутки – 

«візитівки» українського мистецтва у 

світі; видатних представників 

українського мистецтва (зокрема, 

української діаспори); 

наводить приклади визначних творів 

різних видів мистецтва, художніх 

явищ, створених у різні часи в 

українському мистецтві; 
Діяльнісний компонент 

. інтерпретує художньо-образний 

зміст творів різних видів українського 

мистецтва; 

наводить приклади впливу 

інформаційного простору на 

формування естетичного смаку; 

аналізує на естетичних засадах 

медіаконтент;  

характеризує національну специфіку 

українського мистецтва;  

виявляє ініціативу щодо виконання 

творчих завдань у різних видах 

мистецької діяльності (індивідуально 

та в команді); 

застосовує набутий мистецький досвід 

для творчої самореалізації (зокрема, 

естетизації довкілля 

Ціннісний компонент 

. оцінює значущість українського 

мистецтва (народного і професійного) 

у розвитку національної та світової 

культури, у власному житті;  

виявляє ціннісне ставлення до творів 

українського мистецтва – професійного 

Історичні обставини розвитку 

української культури XIX — початку 

XX ст.Т.Г. Шевченко і культурне 

самоствердження нації. Освіта. 

Наукові знання. Медицина в Україні в 

XIX — на початку XX ст. Література. 

Драматургія і театр. Музика. 

Образотворче мистецтво й 

архітектура. 

Події 1917 р. в Російській імперії та їх 

вплив на культурний розвиток 

України. Відродження української 

культури в період “українізації”. 

Література. Новаторське сценічне 

мистецтво.  Становлення української 

кінематографії.Оновлення 

образотворчого мистецтва. Розвиток 

культури на західноукраїнських 

землях. 

Розвиток української науки . 

”Розстріляне відродження”. 

Культурно-просвітницька діяльність 

української еміграції в 20—30 роках. 

Українська культура повоєнного 

періоду. Література 60-х рр. Розвиток 

українського кінематографа. Музика. 

Основні напрями розвитку медицини 

в Україні. . Роль національної 

культури в утвердженні й розвитку 

незалежної держави. Національна 

тематика в літературі, образотворчому 

мистецтві, музиці в 90-х роках ХХ ст. 

Складності і перспективи сучасного 

культурного будівництва. 

 

 

 

 



та народного; 

пропагує національну культурно-

мистецьку спадщину;  

визначає  власні емоції від сприйняття 

мистецтва регіону; ідентифікує, 

характеризує їх вплив;  

використовує мистецтво для 

отримання задоволення; 

усвідомлює необхідність збереження 

національної та світової мистецької 

спадщини. 

 

4.Тематичний план занять 

 

№з/п Тема Кількість 

годин 

1 Вступ. Культуродогія як наука. Поняття про культуру. 

Функції культури. 

2 

2 Види, форми мистецтва  2 

3 Культура стародавнього світу. Первісна культура. 2 

4 Культура та мистецтво Передньої Азії. 2 

5 Унікальність мистецтва давньої цивілізації Єгипту. 2 

6 Вплив релігійних вірувань на традиційне мистецтво 

племен центральної Африки.   

2 

7 Музично-танцювальна магія африканців. 2 

8 Мистецтво американського культурного регіону (північно-

американський). 

2 

9  Мистецтво американського культурного регіону (латино-

американський). 

2 

10  Мистецтво арабо-мусульманського культурного регіону. 2 

11  Художньо-мовні та образні особливості  арабо-

мусульманського культурного регіону. 

2 

12  Мистецтво далекосхідного культурного регіону. 

Естетичні та художні підвалини мистецтва Китаю.  

2 

13 Філософські традиції буддизму, конфуціанства та 

даосизму. Традиційний китайський живопис. Традиційна 

китайська медицина.  

2 

14 Мистецтво Японії. Японський живопис. Декоративно – 

ужиткове мистецтво Далекого Сходу.  

2 

15 Архітектура Далекого Сходу. Великий китайський мур. 

Японські сади. Розвиток медицини. 

2 

16 Мистецтво індійського культурного регіону. Релігійні 

вірування Індії. Буддизм. Індуїзм. «Веди».  

2 

17 Шедеври архітектури, скульптури та живопису Індії. 2 



Кінематограф. Розвиток медицини . 
18 Культура стародавньої України. Ранні форми культур на 

українських землях. Трипільська культура. Скіфи. 

2 

19 Розвиток слов’янської культури на території України. 

Розвиток писемності. Літописи. Освіта.                                                                                        

2 

20 Вплив християнства на культуру Київської Русі. 2 

21 Література, архітектура,іконопис,фрески,мозаїка. Медичні 

знання. 

2 

22 Значення козацтва в культурному поступі українського 

народу. Церковні братства та їхня культурно-просвітня 

діяльність. 

2 

23 Розвиток української культури в другій половині XVII-

XVIII ст. 

2 

24 Мистецтво європейського культурного регіону. 

Середньовіччя. Візантія.  

2 

25 Епоха Відродження. Наукові відкриття, література. 

образотворче мистецтво. Розвиток науки та медицини. 

2 

26 Реформація. Просвітництво. Стилі художньої культури. 2 

27 Головні напрямки літератури XIX ст. Живопис. Розвиток 

наукової та філософської думки.  

2 

28 Особливості культури ХХ століття. Філософські 

концепції. Модернізм та його напрямки. 

2 

29 Історичні обставини розвитку української культури XIX -

початку XX ст 

2 

30  Медицина в Україні в XIX — на початку XX ст.. 2 

31 Відродження української культури в період “українізації”. 2 

32 ”Розстріляне відродження”. 

Культурно-просвітницька діяльність української еміграції 

в 20-30 роках. 

2 

33 Основні напрями розвитку медицини в Україні. Роль 

національної культури в утвердженні й розвитку 

незалежної держави.  

2 

34 Розвиток культури та мистецтва в сучасній Україні. 2 

35 Підсумок. 2 

  Усього: 70 

 

5. Методи навчання 

За джерелом передачі та сприйняття інформації:  

• Словесні (розповідь – пояснення, бесіда, лекція); 

• Наочні (ілюстрація, демонстрація); 

• Практичні (ситуаційні задачі, доповіді, реферати). 

За характером пізнавальної діяльності: 

• Пояснювально-ілюстративні; 



• Репродуктивні; 

• Проблемне викладання;  

• Частково-пошукові; 

• Дослідницькі; 

• Комп’ютерно-тестові технології; 

• Ігрові технології; 

• Інтерактивні технології.  

 

Залежно від основної дидактичної мети за завдань: 

• Методи оволодіння новими знаннями; 

• Формування умінь та навичок; 

• Перевірка та оцінювання знань; 

• Закріплення навчального матеріалу; 

• Самостійна робота студентів з осмисленням й засвоєння нового 

матеріалу і застосуванням знань на практиці; 

• Вироблення умінь та навичок; 

• Перевірка та оцінювання знань, умінь та навичок.  

 

У режимі дистанційного чи змішаного навчання: 

• Використання хмарних технологій; 

• Дистанційне навчання із використанням систем ZOOM, MOODLE та 

ін.; 

• On- line тестування знань здобувачів освіти. 

 

6. Методи контролю 

• Поточний; 

• Підсумковий (тематичний); 

• Взаємоконтроль; 

• Самоконтроль (індивідуальний, груповий); 

• Усне опитування (індивідуальне, фронтальне); 

• Програмований контроль; 

• Письмові різнорівневі завдання; 

• Тестові завдання; 

• Робота в Інтернет – мережі; 

• On- line тестування 
 

7. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

7.1. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

 10-12 балів. Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 



завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, 

вільно послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі 

стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на 

підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.  

7-9 балів. Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває 

зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, 

послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань 

не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки.  

4-6 балів. Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні 

знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не 

здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не 

користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та 

помилки. 

 2-3 бали. Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.  

1 бал. Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання 

явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді.  

0 балів. Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом 

та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань.  

7.2. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 



Конспект питань для 

самостійного 

опрацювання 

Критеріями оцінювання конспекту питань для 

самостійного опрацювання є вміння студента 

тезово викласти відповіді на запитання. 

Реферат Оцінювання реферату здійснюється за такими 

критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором 

завдань, здатність здійснювати узагальнення на 

основі опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й 

посилань на джерела. 

Презентація Критеріями оцінювання презентації є її 

відповідність змісту доповіді студента за 

матеріалами дослідження та оригінальність 

візуального представлення. 

 

7.3. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю Підсумкова оцінка 

виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

8. Методичне забезпечення 

1. Комп’ютерні презентації (відповідно до Робочої навчальної програми) 

      2.Відеоматеріали: 

 

1. «80 чудес світу». 

2. «7 чудес світу.». 

3. «Китай. Греція». 

4. «Китайська стіна». 

5. «Єгипет». 

6. «Шумери». 

7. «300 спартанців». 

8. «Крит. Греція». 

9. «Секрети Давнього Китаю». 

10. «Індія.ТаджМахал». 



11. «Рим. Греція. Середньовіччя». 

12. «Рим. Візантія. Греція. Персія». 

13. «Ван Гог». 

14. «Знаки лабиринта». 

15. «Секрети Ренесанса». 

16. «Племена Амазонки і Африки». 

17. «Германия». 

18. «Візантія». 

19. «Мистецтво Давньої Русі. Владимир Мономах». 

20. «Архітектура руського класицизма ». 

21. «Київська Русь». 

22. «Трипільська культура». 

                          9.  Перелік питань до підсумкового контролю 

 

1.Первісна культура. Особливості виникнення і становлення. 

2. Роль релігії в становленні світової культури. 

3. Культура Стародавньої Японії. 

4. Культура Стародавнього Єгипту. 

5. Загальна характеристика арабо - мусульманської культури. 

6. Особливості розвитку культури американського регіону. 

7. Культура Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. 

8. Культура Латинської Америки доколумбових цивілізацій і вплив 

колонізації на культуру Латинської Америки. 

9. Культура Стародавньої Індії. 

10. Культура Стародавньої Китаю. 

11. Культура народів Африки. 

12. Особливості розвитку культури народів Африки. 

13. Культура племен і народів, що проживали на території України в 

стародавні часи. 

14. Культура дохристиянської Русі. 



15. Вплив християнства на культуру Русі. 

16. Основні досягнення давньоруської культури. 

17. Особливості європейської культури епохи Середньовіччя. Вплив релігії 

на культуру цього періоду. 

18. Гуманістичний зміст культури епохи Відродження. 

19. Найвизначніші шедеври культури епохи Відродження. 

20. Загальна характеристика Реформації. Сутність і значення Реформації для 

європейської культури. 

21. Особливості культурно-історичного процесу в Україні в ХIV — першій 

половині XVII ст. 

22. Загальна характеристика епохи Просвітництва в Європі. Просвітництво 

на Україні. 

23. Українська культура в другій половині XVII—XVIII ст. 

24. Вплив діяльності Тараса Шевченка на культурне життя в Україні. 

25. Роль культури у формуванні національної свідомості українського 

народу в XIX ст. Провідні діячі української культури цього періоду. 

26. Напрямки літератури ХІХ ст.  

27. Головні напрямки мистецтва ХІХ — початку ХХ ст. 

28. Особливості культури ХХ ст. 

29. Головні напрямки мистецтва 20—30 роках ХХ ст. 

30. Історичні умови розвитку української культури в ХХ ст. 

31. Українське Відродження в 20-х роках ХХ ст. 

32. Згубний вплив тоталітарної системи на розвиток української культури. 

33. “ Шестидесятники ” та їхня роль у розвитку національної культури. 

34. Провідні діячі українського мистецтва ХХ ст., їхня творчість і значення 

для світової культури. 

35. Культура рідного краю. 

36. Особливості розвитку сучасної мистецтва. 

37. Релігії ХХ ст., закономірності розвитку і функціонування. 

38. Наука ХХ ст.: видатні зарубіжні й українські вчені. 



39. Закономірності розвитку сучасного світового та українського мистецтва. 

10. Література 

Основна 

1. Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень): підруч. 10 

кл.закл.загал.серед. освіти/ О.А.Комаровська, Н.Є.Миропольська, С.А. 

Ничкало, І.В.Руденко - Харків: Вид-во «Ранок»,2018. 

2. Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень): підруч. 11кл. закл. 

загал. серед. освіти/ О.А.Комаровська, Н.Є.Миропольська, 

С.А.Ничкало, І.В.Руденко.- Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 

Додаткова: 

1. Л.М. Масол Мистецтво(рівень стандарту,профільний рівень):підруч. 

10кл.закл.загал.серед. освіти – к.: вд «Освіта», 2018. - 224 с.) 

2. Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень):підруч. 

10(11)кл.закл.загал.серед. освіти/ Гайдамака О.В. К.: Генеза, 2018. 

11. Інформаційні ресурси 

11.1.  Інтернет-ресурси  

- https://carmelist. 

- livejournal.com/343538.html –  

- Live Journal. Архибрэнды  

- https://artchive.ru – АртХив  

- http://www.worldarthistory.com/ua/ – Історія світового мистецтва 

https://sites.google.com/site/istoriamistectv97/ – Історія мистецтв 

https://artarsenal.in.ua/uk/vystavka/chyste-mystetstvo/ – Мистецький 

арсенал https://sites.google.com/site/hudoznakultura15/ – Художня 

культура 

- 11.2. Офіційний сайт Куп’янського медичного коледжу ім. Марії 

Шкарлетової 

- Електронна бібліотека Куп’янського медичного коледжу ім. Марії 

Шкарлетової 

- Бібліотека Куп’янського медичного коледжу ім. Марії Шкарлетової 

http://vospitatel.ucoz.ua/news/kalendarno_tematichnij_plan_urokiv_mistectva_u_10_11_kl_do_pidruchnika_l_masol_mistectvo_k_vd_osvita_2018_224_s/2018-09-14-2705
http://vospitatel.ucoz.ua/news/kalendarno_tematichnij_plan_urokiv_mistectva_u_10_11_kl_do_pidruchnika_l_masol_mistectvo_k_vd_osvita_2018_224_s/2018-09-14-2705
https://carmelist/

