Програма навчальної дисципліни “ Образотворче мистецтва рідного краю ” для

Вступ
Програма навчальної дисципліни “Образотворче мистецтво рідного краю” складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра напряму 8.020208
“Образотворче мистецтво”. Вона узагальнює і відтворює мистецькі процеси, що
відбувалися на Волині від найдавніших часів до сучасного періоду.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія волинської архітектури,
живопису, скульптури, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва.
Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення курсу “Образотворче мистецтво рідного
краю ” проходить в тісному зв’язку з курсами “Малюнок”, “Живопис”, “Композиція”,
“Історія України”, “Українська та зарубіжна культура”.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Волинське мистецтво від давніх часів до початку ХІХ ст.
2. Мистецтво Волині ХІХ – ХХ ст.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою курсу є розкриття найважливіших етапів розвитку історії образотворчого
мистецтва волинського регіону, аналіз основних мистецьких напрямів і стилів, що
існували на Волині, характеристика видів, жанрів і окремих творів образотворчого
мистецтва.
Завдання курсу полягає в тому, щоб проаналізувати розвиток образотворчого
мистецтва Волині з урахуванням історичної, політичної, релігійної та соціальної
характеристики того чи іншого періоду, визначити основні тенденції розвитку місцевих
традицій в архітектурі, малярстві, скульптурі та декоративно-ужитковому мистецтві і
простежити вплив західноєвропейського мистецтва.
Вивчення курсу “Образотворче мистецтво рідного краю” проходить в тісному
зв’язку з курсами “Історія образотворчого мистецтва”, “Малюнок”, “Живопис”,
“Композиція”, “Історія України”, “Українська та зарубіжна культура”.
В результаті вивчення курсу необхідно знати:
- основні підходи до розуміння мистецтва волинського краю як складного суспільноісторичного феномену;
- основні проблеми появи, розквіту та занепаду мистецьких епох на теренах Волині;
- специфіку регіонального мистецтва як складової українського та світового
мистецького процесу;
- головні риси сучасного волинського мистецтва;
- форми і напрямки відбудови волинського мистецтва, його відродження та історичні
перспективи.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Волинське мистецтво від давніх часів до початку ХІХ ст.
Тема 1. Мистецтво Давньої Волині та Галицько-Волинського князівства.
Первіснообщинний лад на Волині. Кам’яний вік: пам’ятки палеоліту, мезоліту
та неоліту на Волині. Основні стоянки, знаряддя праці, поява землеробства, скотарства,
рибальства, виникнення гончарства, ткацтва, пам’ятки мистецтва.
Мідно-кам’яний вік на Волині. Епоха бронзи на Волині. Племена шнурової
кераміки та їх культура.
Ранній залізний вік. Виділення ремесла в окрему галузь, розвиток різних видів
ремесел. Зарубинецька, пшеворська та черняхівська культури на території Волині.
Східні слов’яни на Волині. Союзи племен дулібів, бужан та волинян, їх
матеріальна культура. Розвиток міст, ремесел. Пам’ятки мистецтва І тисячоліття н.е.

Утворення Галицько-Волинського князівства. Архітектура Волині: пам’ятки
Володимир-Волинського, Зимного, Галича та інших міст. Храмова архітектура, оборонна
та житлова архітектура. Розвиток архітектури Волині за часів Данила Галицького. Поява
нових міст – Львова, Холма та інших. Специфіка матеріалів для будівництва на Волині.
Пам’ятки скульптури: залишки скульптурного оздоблення храмів Холма,
Львова, Галича.
Пам’ятки декоративно-прикладного мистецтва Волині часів ГалицькоВолинського князівства. Зброярство, ювелірна справа, вироби з металу, ливарництво,
різьба по дереву та інше.
Тема 2. Мистецтво Волині за Литовської доби.
Політична, соціальна та економічна ситуація на Волині XIV - середини XVI
століть. Взаємовплив волинських та литовських традицій будівництва, малярства та
декоративно-ужиткового мистецтва.
Архітектура регіону XIV - середини XVI століть. Житлова забудова, оборонне
будівництво, храмове та монастирське будівництво, поширення романського та готичного
стилю в регіоні. Дерев’яне житлове та церковне будівництво. Основні типи дерев’яних та
мурованих храмів Волині.
Скульптура: оздоблення житлових та храмових приміщень, різьблення по
дереву та різьба по каменю. Скульптурні портрети, надгробки.
Живопис: монументальний та станковий. Розписи в дерев’яних та мурованих
храмах.
Графіка. Художнє оздоблення літописів та рукописних книг.
Декоративно-прикладне мистецтво: зброярство, вироби з металу, вишивка, скло
та інше.
Тема 3. Мистецтво Волині часів Речі Посполитої.
Політична, соціальна та економічна ситуація на Волині середини XVI – XVIII
століть. Вплив на розвиток мистецтва появи уніатської церкви. Розвиток католицьких та
православних церков.
Архітектура регіону середини XVI – XVIII століть. Житлова забудова, оборонне
будівництво, храмове та монастирське будівництво, поширення Відродження, бароко та
рококо в регіоні. Дерев’яне житлове та церковне будівництво. Основні типи дерев’яних та
мурованих храмів Волині.
Скульптура: оздоблення житлових та храмових приміщень, різьблення по
дереву та різьба по каменю. Скульптурні портрети, надгробки.
Живопис: монументальний та станковий. Розписи в дерев’яних та мурованих
храмах. Іконостаси. Іконопис, розвиток портрету. Поява волинської школи іконопису: Йов
Кондзелевич, його творчість та вплив на подальший розвиток волинського та українського
іконопису. Риси Відродження та бароко у волинському живописі.
Графіка. Поява друкарства на Волині. Іван Федоров та його діяльність на
теренах Волині. Пересувні або мандрівні друкарні. Художнє оздоблення книг.
Декоративно-прикладне мистецтво: зброярство, вироби з металу, вишивка, скло
та інше.
Тема 4. Мистецтво Волині за панування Російської імперії та Польщі.
Політична, соціальна та економічна ситуація на Волині ХІХ – середини ХХ
століть. Вплив на розвиток мистецтва Російської імперії та Польщі. Розвиток католицьких
та православних церков.
Архітектура регіону ХІХ – середини ХХ століть. Житлова забудова,
промислове будівництво, храмове та монастирське будівництво, поширення модерну та
неокласицизму в регіоні. Дерев’яне житлове та церковне будівництво.
Скульптура: оздоблення житлових та храмових приміщень, різьблення по
дереву та різьба по каменю. Скульптурні портрети, надгробки, пам’ятники.

Живопис: монументальний та станковий. Розписи в дерев’яних та мурованих
храмах. Станковий живопис, розвиток реалізму, розвиток різних жанрів живопису.
Графіка. Книгодрукування.
Декоративно-прикладне мистецтво: зброярство, вироби з металу, вишивка, скло
та інше.
Тема 5. Мистецтво Волині у радянський та пострадянський період.
Політична, соціальна та економічна ситуація на Волині ХХ – початку ХХІ
століть. Вплив на розвиток мистецтва Радянської імперії.
Архітектура регіону ХХ – початку ХХІ століть. Житлова забудова, промислове
будівництво, храмове та монастирське будівництво, поширення неокласицизму та
функціоналізму в регіоні.
Скульптура: оздоблення житлових та храмових приміщень, різьблення по
дереву та різьба по каменю. Скульптурні портрети, пам’ятники.
Живопис: монументальний та станковий. Розписи в дерев’яних та мурованих
храмах. Станковий живопис, розвиток реалізму, розвиток різних жанрів живопису.
Графіка. Книгодрукування.
Декоративно-прикладне мистецтво: вироби з металу, вишивка, скло, текстиль,
писанкарство та інше.
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання - Залік.
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання - Поточне оцінювання, модульні
контрольні роботи.
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8.020208 “Образотворче
Кількість кредитів 3

мистецтво”

Модулів 2
Змістових модулів 2
ІНДЗ: нема
Загальна кількість годин 90
Тижневих годин
(для денної форми навчання):

за вибором

Рік підготовки 5
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Лекціїї 10 год.
Практичні (семінари) 16 год.
Магістр

Аудиторних 26
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самостійної роботи 58

Лабораторні ____ год.
Самостійна робота 58 год.
Консультації 6 год.
Форма контролю: залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою курсу є розкриття найважливіших етапів розвитку історії образотворчого
мистецтва волинського регіону, аналіз основних мистецьких напрямів і стилів, що
існували на Волині, характеристика видів, жанрів і окремих творів образотворчого
мистецтва.
Завдання курсу полягає в тому, щоб проаналізувати розвиток образотворчого
мистецтва Волині з урахуванням історичної, політичної, релігійної та соціальної
характеристики того чи іншого періоду, визначити основні тенденції розвитку місцевих
традицій в архітектурі, малярстві, скульптурі та декоративно-ужитковому мистецтві і
простежити вплив західноєвропейського мистецтва.
Вивчення курсу “Образотворче мистецтво рідного краю” проходить в тісному
зв’язку з курсами “Історія образотворчого мистецтва”, “Малюнок”, “Живопис”,
“Композиція”, “Історія України”, “Українська та зарубіжна культура”.
В результаті вивчення курсу необхідно знати:
- основні підходи до розуміння мистецтва волинського краю як складного суспільноісторичного феномену;
- основні проблеми появи, розквіту та занепаду мистецьких епох на теренах Волині;
- специфіку регіонального мистецтва як складової українського та світового
мистецького процесу;
- головні риси сучасного волинського мистецтва;
- форми і напрямки відбудови волинського мистецтва, його відродження та історичні
перспективи.
3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Волинське мистецтво від давніх часів до початку ХІХ ст.
Тема 1. Мистецтво Давньої Волині та Галицько-Волинського князівства.

Первіснообщинний лад на Волині. Кам’яний вік: пам’ятки палеоліту, мезоліту
та неоліту на Волині. Основні стоянки, знаряддя праці, поява землеробства, скотарства,
рибальства, виникнення гончарства, ткацтва, пам’ятки мистецтва.
Мідно-кам’яний вік на Волині. Епоха бронзи на Волині. Племена шнурової
кераміки та їх культура.
Ранній залізний вік. Виділення ремесла в окрему галузь, розвиток різних видів
ремесел. Зарубинецька, пшеворська та черняхівська культури на території Волині.
Східні слов’яни на Волині. Союзи племен дулібів, бужан та волинян, їх
матеріальна культура. Розвиток міст, ремесел. Пам’ятки мистецтва І тисячоліття н.е.
Утворення Галицько-Волинського князівства. Архітектура Волині: пам’ятки
Володимир-Волинського, Зимного, Галича та інших міст. Храмова архітектура, оборонна
та житлова архітектура. Розвиток архітектури Волині за часів Данила Галицького. Поява
нових міст – Львова, Холма та інших. Специфіка матеріалів для будівництва на Волині.
Пам’ятки скульптури: залишки скульптурного оздоблення храмів Холма,
Львова, Галича.
Пам’ятки декоративно-прикладного мистецтва Волині часів ГалицькоВолинського князівства. Зброярство, ювелірна справа, вироби з металу, ливарництво,
різьба по дереву та інше.
Тема 2. Мистецтво Волині за Литовської доби.
Політична, соціальна та економічна ситуація на Волині XIV - середини XVI
століть. Взаємовплив волинських та литовських традицій будівництва, малярства та
декоративно-ужиткового мистецтва.
Архітектура регіону XIV - середини XVI століть. Житлова забудова, оборонне
будівництво, храмове та монастирське будівництво, поширення романського та готичного
стилю в регіоні. Дерев’яне житлове та церковне будівництво. Основні типи дерев’яних та
мурованих храмів Волині.
Скульптура: оздоблення житлових та храмових приміщень, різьблення по
дереву та різьба по каменю. Скульптурні портрети, надгробки.
Живопис: монументальний та станковий. Розписи в дерев’яних та мурованих
храмах.
Графіка. Художнє оздоблення літописів та рукописних книг.
Декоративно-прикладне мистецтво: зброярство, вироби з металу, вишивка, скло
та інше.
Тема 3. Мистецтво Волині часів Речі Посполитої.
Політична, соціальна та економічна ситуація на Волині середини XVI – XVIII
століть. Вплив на розвиток мистецтва появи уніатської церкви. Розвиток католицьких та
православних церков.
Архітектура регіону середини XVI – XVIII століть. Житлова забудова, оборонне
будівництво, храмове та монастирське будівництво, поширення Відродження, бароко та
рококо в регіоні. Дерев’яне житлове та церковне будівництво. Основні типи дерев’яних та
мурованих храмів Волині.
Скульптура: оздоблення житлових та храмових приміщень, різьблення по
дереву та різьба по каменю. Скульптурні портрети, надгробки.
Живопис: монументальний та станковий. Розписи в дерев’яних та мурованих
храмах. Іконостаси. Іконопис, розвиток портрету. Поява волинської школи іконопису: Йов
Кондзелевич, його творчість та вплив на подальший розвиток волинського та українського
іконопису. Риси Відродження та бароко у волинському живописі.
Графіка. Поява друкарства на Волині. Іван Федоров та його діяльність на
теренах Волині. Пересувні або мандрівні друкарні. Художнє оздоблення книг.
Декоративно-прикладне мистецтво: зброярство, вироби з металу, вишивка, скло
та інше.
Тема 4. Мистецтво Волині за панування Російської імперії та Польщі.

Політична, соціальна та економічна ситуація на Волині ХІХ – середини ХХ
століть. Вплив на розвиток мистецтва Російської імперії та Польщі. Розвиток католицьких
та православних церков.
Архітектура регіону ХІХ – середини ХХ століть. Житлова забудова,
промислове будівництво, храмове та монастирське будівництво, поширення модерну та
неокласицизму в регіоні. Дерев’яне житлове та церковне будівництво.
Скульптура: оздоблення житлових та храмових приміщень, різьблення по
дереву та різьба по каменю. Скульптурні портрети, надгробки, пам’ятники.
Живопис: монументальний та станковий. Розписи в дерев’яних та мурованих
храмах. Станковий живопис, розвиток реалізму, розвиток різних жанрів живопису.
Графіка. Книгодрукування.
Декоративно-прикладне мистецтво: зброярство, вироби з металу, вишивка, скло
та інше.
Тема 5. Мистецтво Волині у радянський та пострадянський період.
Політична, соціальна та економічна ситуація на Волині ХХ – початку ХХІ
століть. Вплив на розвиток мистецтва Радянської імперії.
Архітектура регіону ХХ – початку ХХІ століть. Житлова забудова, промислове
будівництво, храмове та монастирське будівництво, поширення неокласицизму та
функціоналізму в регіоні.
Скульптура: оздоблення житлових та храмових приміщень, різьблення по
дереву та різьба по каменю. Скульптурні портрети, пам’ятники.
Живопис: монументальний та станковий. Розписи в дерев’яних та мурованих
храмах. Станковий живопис, розвиток реалізму, розвиток різних жанрів живопису.
Графіка. Книгодрукування.
Декоративно-прикладне мистецтво: вироби з металу, вишивка, скло, текстиль,
писанкарство та інше.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
у тому числі
Назви змістових модулів і тем
Усього
Практ.
Сам. Контр.
Лек.
Лаб. Конс.
(Семін.)
роб.
роб.
1
2
3
4
5
6
7
8
Змістовий модуль 1. Волинське мистецтво від давніх часів до початку ХІХ ст.
Тема 1. Мистецтво Давньої
19
2
4
1
12
Волині
та
ГалицькоВолинського князівства.
Тема 2. Мистецтво Волині за
17
2
2
1
12
Литовської доби.
Тема 3. Мистецтво Волині
19
2
4
1
12
часів Речі Посполитої.
Разом за змістовим модулем 1
55
6
10
3
36
Змістовий модуль 2. Мистецтво Волині ХІХ – ХХ ст.
Тема 4. Мистецтво Волині за
15
2
2
1
10
панування Російської імперії
та Польщі.
Тема 5. Мистецтво Волині у
20
2
4
2
12
радянський та пострадянський
період.
Разом за змістовим модулем 2
35
4
6
3
22
90
10
16
6
58
Усього годин

5. Теми практичних (семінарських) занять
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

Тема
Тема 1. Мистецтво Давньої Волині та ГалицькоВолинського князівства.
1. Первісний лад на Волині.
2. Мистецтво Волині за часів Київської Русі:
а) архітектура;
б) живопис;
в) графіка;
г) скульптура.
3. Мистецтво Волині за часів Галицько-Волинського
князівства:
а) архітектура;
б) живопис;
в) графіка;
г) скульптура.
Тема 2. Мистецтво Волині за Литовської доби.
1. Архітектура:
а) громадська;
б) храмова.
2. Живопис.
3. Графіка.
4. Скульптура.
5. Декоративно-ужиткове мистецтво.
Тема 3. Мистецтво Волині часів Речі Посполитої.
1. Архітектура:
а) громадська;
б) храмова;
в) житлова.
2. Живопис.
3. Графіка.
4. Скульптура.
5. Декоративно-ужиткове мистецтво.
Тема 4. Мистецтво Волині за панування Російської
імперії та Польщі.
1. Мистецтво Волині у ХІХ столітті:
а) архітектура;
б) живопис;
в) графіка;
г) скульптура;
д) декоративно-ужиткове мистецтво.
2. Волинське мистецтво початку ХХ століття:
а) архітектура;
б) живопис.
3. Мистецтво Волині 1921-1939 років:
а) архітектура;
б) живопис;
в) декоративно-ужиткове мистецтво.
Тема 5. Мистецтво Волині у радянський та пострадянський

Кількість
годин
4 год.

2 год.

4 год.

2 год.

4 год.

період.
1. Волинське мистецтво 50 – середини 60-х років ХХ
століття:
а) архітектура;
б) скульптура;
в) живопис.
2. Мистецтво Волині середини 60-х – середини 80-х років
ХХ століття:
а) архітектура;
б) живопис;
в) скульптура.
3. Сучасне волинське мистецтво:
а) архітектура;
б) живопис;
в) скульптура.
Разом

16 год.

6. Самостійна робота
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Тема 1. Мистецтво Давньої Волині та Галицько-Волинського
князівства.
Тема 2. Мистецтво Волині за Литовської доби.
Тема 3. Мистецтво Волині часів Речі Посполитої.
Тема 4. Мистецтво Волині за панування Російської імперії та
Польщі.
Тема 5. Мистецтво Волині у радянський та пострадянський період.
Разом

Кількість
годин
12
12
12
10
12
58

В якості самостійних завдань пропонується написання наукових статей, есе, тез,
рефератів. Наукові розробки в області курсу “Образотворче мистецтва рідного краю”
можуть бути представлені на наукових конференціях, днях науки і т.д. Кожен студент
повинен написати 2 реферати. Реферати є обов’язковими для виконання кожним
студентом. Реферат повинен відповідати загальновизнаним вимогам, має вміщати
розкриту та обґрунтовану інформацію щодо обраної тематики. Тема реферату може бути
обрана із запропонованої тематики, а може бути запропонована самим студентом та
затверджена викладачем даного предмету.
За написання одного реферату студент може максимально отримати 5 балів. Для цього
реферат повинен бути написаний за всіма вимогами, правильно оформлений, має
включати всі обов’язкові структурні частини, план має бути чіткий, логічний та стислий,
текст повинен бути лаконічним, максимально розкривати поставлені завдання, мають бути
зроблені висновки про написане та висвітлено використану літературу. За відсутністю
виконання будь-якої з вимог до написання реферату кількість балів відповідно знижується
на 1.
Кожен студент може займатись науковою діяльністю, що відобразиться у написанні
невеликих наукових робіт, а саме: наукові есе, статті, тези, а також у виступах на
наукових конференціях, участі у різноманітних конкурсах, олімпіадах і т.д. Якщо наукове
дослідження за своєю тематикою охоплюватиме одну тему, то кількість балів
відповідатиме кількості балів, яка виставляється за дану тему. Якщо тематика наукової
розробки охоплюватиме об’єм двох і більше тем, то і кількість балів відповідатиме балам,
відведеним на їх оцінювання.

Орієнтовна тематика рефератів
1. Палеоліт на Волині.
2. Данило Галицький – засновник волинських міст.
3. Діяльність волинських майстрів у Холмі часів Данила Галицького.
4. Архітектура Холма часів Данила Галицького.
5. Монастир в Зимно – історія та сучасність.
6. Володимир-Волинський – культурний центр давньої Волині.
7. Давні ікони Волині.
8. Луцький замок – минуле та сучасність.
9. Архітектура давнього Львова.
10. Замкове будівництво на Волині.
11. Волинський іконопис за литовських часів.
12. Православне будівництво на Волині у XVI столітті.
13. Забудова Луцька у XVI столітті.
14. Католицьке будівництво на Волині у XVII-XVIII столітті.
15. Монастирі Волині XVII-XVIII століття.
16. Почаївська Лавра: історія та сучасність.
17. Портретний живопис на Волині у XVII-XVIII столітті.
18. Йов Кондзелевич – основоположник волинської школи іконопису.
19. Адам Кисіль та православне будівництво на Волині.
20. Костянтин Острозький та Волинь.
21. Іван Федоров та його діяльність на Волині.
22. Греко-католицьке будівництво на Волині.
23. Волинський живопис ХІХ століття.
24. Розвиток волинської архітектури у ХІХ столітті.
25. Волинське мистецтво та революція 1917 року.
26. Забудова волинських міст 50-60-х років ХХ століття.
27. Розвиток живопису на Волині за радянських часів.
28. Сучасний живопис Волині.
7. Методи навчання: лекції, семінарські заняття, робота в Інтернет.
8. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.
Питання до заліку
1. Волинське мистецтво часів первіснообщинного ладу.
2. Архітектура Галицько-Волинського князівства.
3. Живопис Галицько-Волинського князівства.
4. Скульптура Галицько-Волинського князівства.
5. Декоративно-ужиткове мистецтво Галицько-Волинського князівства.
6. Громадська архітектура Волині за Литовської доби.
7. Храмова архітектура Волині за Литовської доби.
8. Живопис Волині за Литовської доби.
9. Графіка Волині за Литовської доби.
10. Скульптура Волині за Литовської доби.
11. Декоративно-ужиткове мистецтво Волині за Литовської доби.
12. Громадська архітектура Волині часів Речі Посполитої.
13. Храмова дерев’яна архітектура Волині часів Речі Посполитої.
14. Храмова мурована архітектура Волині часів Речі Посполитої.
15. Монументальний живопис Волині часів Речі Посполитої.
16. Станковий живопис Волині часів Речі Посполитої.
17. Графіка Волині часів Речі Посполитої.
18. Скульптура Волині часів Речі Посполитої.

19. Декоративно-прикладне мистецтво Волині часів Речі Посполитої.
20. Архітектура Волині у ХІХ столітті.
21. Живопис Волині у ХІХ столітті.
22. Графіка Волині у ХІХ столітті.
23. Скульптура Волині у ХІХ столітті.
24. Декоративно-ужиткове мистецтво Волині у ХІХ столітті.
25. Волинська архітектура початку ХХ століття.
26. Волинський живопис початку ХХ століття.
27. Архітектура Волині 1921-1939 років.
28. Живопис Волині 1921-1939 років.
29. Декоративно-ужиткове мистецтво Волині 1921-1939 років.
30. Волинська архітектура 50 – середини 60-х років ХХ століття.
31. Волинська скульптура 50 – середини 60-х років ХХ століття.
32. Волинський живопис 50 – середини 60-х років ХХ століття.
33. Архітектура Волині середини 60-х – середини 80-х років ХХ століття.
34. Живопис Волині середини 60-х – середини 80-х років ХХ століття.
35. Скульптура Волині середини 60-х – середини 80-х років ХХ століття.
36. Сучасна волинська архітектура.
37. Сучасний волинський живопис.
38. Сучасна волинська скульптура.
9. Методи та засоби діагностики успішності навчання
Питання до модульних контрольних робіт з дисципліни
“Образотворче мистецтво рідного краю”
Модульна контрольна робота №1.
1. Давні палеолітичні стоянки на Волині.
2. Йов Кондзелевич та його іконописна школа.
3. Архітектура Волині часів Київської Русі.
4. Католицьке будівництво на Волині часів Речі Посполитої.
5. Архітектура Волині часів Галицько-Волинського князівства.
6. Православне будівництво на Волині часів Речі Посполитої.
7. Живопис Волині часів Галицько-Волинського князівства.
8. Скульптура на Волині часів Речі Посполитої.
9. Оборонне будівництво Волині часів Великого князівства Литовського.
10. Графіка на Волині часів Речі Посполитої.
Модульна контрольна робота №2.
1. Храмове будівництво Волині часів Великого князівства Литовського.
2. Декоративно-ужиткове мистецтво на Волині часів Речі Посполитої.
3. Іконописання на Волині часів Великого князівства Литовського.
4. Волинська архітектура ХІХ ст.
5. Декоративно-ужиткове мистецтво Волині часів Великого князівства Литовського.
6. Волинський живопис ХІХ ст.
7. Сучасний Волинський живопис.
8. Волинська графіка та скульптура ХІХ ст.
9. Сучасна Волинська архітектура.
10. Декоративно-прикладне мистецтво Волині ХІХ ст.
11. Сучасне Волинське декоративно-ужиткове мистецтво.
12. Модерн на Волині.
10. Розподіл балів, які отримують студенти

Методи оцінювання: поточне тестування; оцінка за реферати; підсумковий тест.
Поточне тестування
Лекційні заняття. На лекційному занятті студент може максимально отримати 2
бали. За присутність на лекційному занятті та конспектуванні матеріалу, який подається
лектором, студенту ставиться 0,5 балів. За чіткий, логічно побудований, систематизований
та грамотний конспект студенту ставиться ще 0,5 балів. Наступні 0,5 бали студент може
отримати за чітко сформовані, логічні запитання по темі лекції, за виділення та
підкреслення проблемних питань та проблем по темі лекції, за створення дискусії,
диспуту по темі лекції. Ще 0,5 бали студент може отримати за домашню підготовку до
лекційного заняття з використанням нотаток, нової додаткової інформації, цікавого
ілюстративного матеріалу, схем, таблиць по темі лекції та іншого.
Семінарські заняття. На семінарському занятті студент може максимально
отримати 4 бали. За присутність на семінарському занятті та наявності конспекту з
повністю підготовленими відповідями на усі питання семінарського заняття студенту
ставиться 1 бал. Ще 2 бали студент може отримати за відповідь протягом семінарського
заняття на 1 з питань. Відповідь має бути повна, чітка і логічно побудована, з виділенням
загальних проблем поставленого питання та переходом до розкриття його конкретної суті.
Відповідь має бути вичерпною та не читатися з конспекту. При слабкій та несамостійній
(з частим використанням конспекту) відповіді студент заробляє лише додатковий1 бал.
Ще 0,5 балів студент може отримати за доповнення по іншим питанням семінарського
заняття за умови, що вони будуть по суті, чіткі, змістовні, будуть нести нову інформацію,
а не повторення, будуть спрямовані на глибинне розкриття суті запитання. Ще 0,5 балів
студент може отримати за відповідь протягом семінарського заняття на ще одне із
запитань (з врахуванням вимог до відповіді), за самостійну підготовку ілюстративного
матеріалу, додаткового реферату, створення дискусії по темі заняття, за цікаве
обговорення бачення того чи іншого питання.
Підсумковий тест. При написанні модульної контрольної роботи студент
максимально може отримати 30 балів. На найвищу кількість балів – 25-30 - студент
повинен легко орієнтуватися в історичних, політичних, економічних та соціальних
процесах, що відбувались на Волині, максимально володіти знаннями про волинську
архітектуру, живопис, скульптуру, графіку та декоративно-ужиткове мистецтво періоду,
який розглядається протягом того чи іншого змістового модуля. На кількість балів 19-24
студент повинен добре володіти знаннями про волинську архітектуру, живопис,
скульптуру, графіку та декоративно-ужиткове мистецтво від найдавніших часів до наших
днів, орієнтуватись в історії Волині. На низьку кількість балів – 10-18 - студент повинен
володіти знаннями про волинську архітектуру, живопис, скульптуру, графіку та
декоративно-ужиткове мистецтво з випущенням деяких ключових моментів,
особливостей, характеристик, прізвищ, але з обов’язковою загальною орієнтацією в історії
Волині та її мистецтва. 1-9 балів студент може отримати за умови дуже слабкого знання
ключових моментів історії розвитку та особливостей волинської архітектури, живопису,
скульптури, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва.
При здачі заліку з курсу “Образотворче мистецтво рідного краю” студент може
максимально отримати 60 балів. На найвищу кількість балів (50-60) студент повинен
легко орієнтуватися в історичних, політичних, економічних та соціальних процесах, що
відбувались на Волині, максимально володіти знаннями про волинську архітектуру,
живопис, скульптуру, графіку та декоративно-ужиткове мистецтво від найдавніших часів
до наших днів, вільно обговорювати та дискутувати з усіх 5 тем, які вивчаються протягом
курсу. На кількість балів 30-49 студент повинен добре володіти знаннями про волинську
архітектуру, живопис, скульптуру, графіку та декоративно-ужиткове мистецтво від
найдавніших часів до наших днів, орієнтуватись в історії Волині. На низьку кількість
балів (15-29) студент повинен володіти знаннями про волинську архітектуру, живопис,

скульптуру, графіку та декоративно-ужиткове мистецтво від найдавніших часів до наших
днів з випущенням деяких ключових моментів, особливостей, характеристик, прізвищ, але
з обов’язковою загальною орієнтацією в історії Волині та її мистецтва. 1-14 балів студент
може отримати за умови слабкого знання ключових моментів історії розвитку та
особливостей волинської архітектури, живопису, скульптури, графіки та декоративноужиткового мистецтва.
В результаті вивчення курсу “Образотворче мистецтво рідного краю” на найвищу
кількість балів (90-100) та найвищу оцінку “відмінно” студент повинен легко
орієнтуватися в історичних, політичних, економічних та соціальних процесах, що
відбувались на Волині, максимально володіти знаннями про волинську архітектуру,
живопис, скульптуру, графіку та декоративно-ужиткове мистецтво від найдавніших часів
до наших днів, вільно обговорювати та дискутувати з усіх 5 тем, які вивчаються протягом
курсу. На оцінку “добре” та кількість балів 75-89 студент повинен добре володіти
знаннями про волинську архітектуру, живопис, скульптуру, графіку та декоративноужиткове мистецтво від найдавніших часів до наших днів, орієнтуватись в історії Волині.
На “задовільну” оцінку та низьку кількість балів (60-74) студент повинен володіти
знаннями про волинську архітектуру, живопис, скульптуру, графіку та декоративноужиткове мистецтво від найдавніших часів до наших днів з випущенням деяких ключових
моментів, особливостей, характеристик, прізвищ, але з обов’язковою загальною
орієнтацією в історії Волині та її мистецтва. “Незадовільно” або 35-59 балів студент може
отримати за умови систематичних пропусків, незнання ключових моментів історії
розвитку та особливостей волинської архітектури, живопису, скульптури, графіки та
декоративно-ужиткового мистецтва.
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Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний
комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); ілюстративні
матеріали.
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