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ПЕРЕДМОВА

Програма вступного творчого випробування призначається для абітурієнтів, які

готуються до вступу до Львівської національної академії мистецтв за напрямом 

підготовки  02 «Культура і мистецтво» та спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво,

декоративне мистецтво, реставрація» за спеціалізацією «Мистецтвознавство».

Програма охоплює питання з історії українського образотворчого мистецтва й 

архітектури від найдавніших часів і до ХХ століття. Перелік тем, які виносяться на 

вступне творче випробування, сформовано на основі чинної програми для 

загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України» для 5—11 класів та «Всесвітня 

історія» для 6—11 класів, затвердженої Міністерством освіти і науки України;

«Художня культура» 10-11 класів для загальноосвітніх навчальних закладів 

гуманітарного напрямку та програми з «Художньої культури» для загальноосвітніх 

шкіл (9-11 класи), затвердженої Міністерством освіти і науки України.  Таким чином, 

програму вступного творчого випробування є адаптовано до рівня базової підготовки 

абітурієнтів - випускників закладів різних рівнів, в тому числі - мистецьких ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації, художніх ліцеїв та загальноосвітніх шкіл (переважно - гуманітарного 

або естетичного профілю). 

Програма складається з двох основних частин — загальних питань з історії

українського мистецтва та аналізу художнього твору. Програма доповнена переліком 

рекомендованої літератури та ілюстративними матеріалами,  які рекомендується 

використовувати під час підготовки до вступного творчого випробування.

Екзаменаційний білет складатиметься з двох складових – загальнотеоретичного 

питання з історії українського мистецтва та аналізу мистецького твору. Під час 

відповіді абітурієнт повинен засвідчити знання культурно-мистецької періодизації,  

художніх стилів, напрямів, уміти правильно формулювати їх визначальні 

характеристики та називати провідних представників мистецтва тієї чи іншої доби. У 

процесі аналізу мистецького твору рекомендується звернути увагу на ідейний задум, 

тему твору, яка конкретизується в сюжеті, пейзажному мотиві, образі людини та ін., 

композиції (розташування частин картини, ритмічний лад), колориті.



Основною метою вступного випробування з історії художньої культури є 

перевірка знань та вмінь абітурієнтів. 

Абітурієнт повинен знати: 
– ключові поняття історії української культури; 

– основні факти про визначні пам’ятки мистецтва; 

– творчість найбільш важливих персоналій в історії українського мистецтва; 

– основні стилі та напрямки в історії українського мистецтва; 

– особливості розвитку українського мистецтва на історичних етапах. 

Абітурієнт повинен вміти: 
– критично аналізувати наукові публікації з історії мистецтва; 

– описувати й інтерпретувати твори мистецтва; 

– орієнтуватися у розмаїтті тенденцій і напрямів мистецтва; 

– залучати пам’ятки мистецтва до джерельної бази майбутніх творчих пошуків. 

Питання до вступного творчого випробування :
1. Пам’ятки палеолітичного мистецтва на території України (Мізинська стоянка, Кам’яна 

могила)

2. Звіриний стиль у мистецтві скіфів.

3. Архітектура Київської Русі.  Особливості  церковної  та світської архітектури Києва.

4. Мозаїки і фрески Софії Київської. 

5. Пам’ятки ренесансної архітектури Львова. Комплекс Успенської церкви, світські споруди 

площі Ринок.

6. Оборонна архітектура України XVI-XVIII ст. : фортифікаційні, замкові та палацові  

ансамблі.

7. Архітектура «козацького бароко» в Україні. 

8. Скульптура  Йогана Пінзеля. 

9. Стиль бароко в архітектурі західноукраїнських міст XVII-XVIII cт. 

10. Портрет в українському живописі XVII cт. 

11. Український живопис середини XІХ ст. Творчість Т. Г. Шевченка.

12. Пам’ятки стилю модерн в архітектурі Львова.



13. Творчість Олександра Архипенка. 

14. Український авангард.  Творчість О. Богомазова.

15. Творчість О. Мурашка

Аналіз ілюстрації

1. Різьблений браслет із Мізинської стоянки (палеоліт) 
2. Пектораль  (жіноча нагрудна прикраса) із скіфського поховання  Товста могила 

ІV ст. до н. е. 
3. Збруцький ідол-Святовит - пам’ятка слов’янського культу ІХ ст. 
4. Ансамбль Успенської церкви у м. Львові кін. 16- поч.17 ст. 
5. Народна картина XVII cт. «Козак Мамай». 
6. Т. Г. Шевченко. Живописний твір «Катерина» (1842 р.)
7. М. Приймаченко.  «Фантастичний звір». 
8. Мозаїка «Оранта». Церква св.Софії в Києві (XI ст.) 
9. Кам’янець-Подільська фортеця – пам’ятка оборонного будівництва XIV-XVIII cт. 
10.Іллінська церква в Суботові Чигиринського району Черкаської обл.1653 р. 

(пам’ятка українського барокового будівництва) 
11.Собор Св. Юра у Львові. XVIII cт. 
12.Г. Нарбут. Обкладинка української абетки 1917 р. 
13.О. Архипенко. Скульптурна пластика. Жінка, що розчісує волосся. 1915 р. 
14.В. Городецький. Будинок з химерами у Києві. 1901-1903 рр. 
15.О. Мурашко «Портрет дівчини у червоному капелюсі» 

Критерії оцінювання абітурієнта

Оцінювання результатів вступного творчого випробування здійснюється згідно з 
вимогами, які встановлені вищою школою і включають комплексне врахування рівня 
знань, вмінь і навичок абітурієнтів.

Шкала  оцінювання вступного творчого випробування  з історії української 
художньої культури будується на основі загальних положень творчих випробовувань на 
спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 
затверджених приймальною комісією Львівської національної академії мистецтв. 
Максимальна оцінка вступного випробовування сумарно складає 200 балів за  вичерпну 
відповідь на запитання і за аналіз художнього твору. До критеріїв оцінювання 
абітурієнта належать ґрунтовні знання з історії художньої культури в світовому та 
українському контексті в обсязі, що відповідає засадам базової середньої освіти. 

Абітурієнт повинен вміти виявити особливості мистецтва певних історичних 
культур, мистецьких стилів та проаналізувати характер та відмінності художньої 
творчості в різних видах мистецтва. В процесі аналізу певного мистецького твору 
студент повинен виявити логічність, самостійність та компетентність.



Оцінка 200-
бальна 
шкала

Критерії Бали за 
виконання 

кожного 
завдання

високий середній низький
Відмінно 185-200 Абітурієнт має широкі уявлення про 

найважливіші етапи розвитку 
світового та українського мистецтва, 
його видатних представників, 
програмні твори. Відповідь 
відзначається переконливістю 
аргументів щодо висловлених 
положень, вмілим користуванням 
професійною термінологією, чіткістю 
висновків. Висловлені спостереження 
відзначаються оригінальністю та 
аргументованістю думки. Відповідь 
відзначається логічною побудовою. 

200 193 185

Добре 170-184 Продемонстровано знайомство з 
історією мистецтва, володіння 
необхідною термінологією. Відповідь 
подекуди відзначається певною 
описовістю, але водночас, містить і 
певні самостійні спостереження. В 
цілому відповідь відзначається 
логічною побудовою та грамотністю. 
Зустрічаються стилістичні помилки (в 
незначному обсязі). Висновки 
викладено достатньо чітко. 

184 177 170

Задовільно 140-169 У відповіді містяться спостереження 
загального плану, не вистачає 
самостійності суджень, є стилістичні 
помилки. Висновки не відображають 
результатів аналізу. 

169 155 140

незадовільно 139 і 
нижче –
непрохідни
й бал

Викладення головних положень 
непослідовне, відсутні висновки. 
Відповідь побудовано з окремих, не 
пов’язаних між собою речень, лексика 
дуже бідна, багато стилістичних 
помилок. Викладення головних 
положень виявляє відсутність базових 
знань. Абітурієнт не зробив аналіз 
мистецького твору.
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