Прогр ама по сп еціа льно сті 17-00-06 – декорати вн е і прикладне мистецтво
Історія кераміки
І.Зарубіжна кера міка.
Антична керамі ка.
Роз пи сна кер амі ка (Греція). Особл ивості техноло гії, прийо ми декор ув ан ня.
Хар актер истик а найпоши р ені ших фор м (амфор а, піфо с, кр атер, ойно хоя, гідрія, пеліка, кілік,
канф ар, скіфос, аск, ритон тощо). Пері одизація. Стилі античної к ер аміки: геометри чний,
килимовий (схід ний) , чорнофі гурн ий, червонофігур ни й. Афін и – головни й центр грец ьк ої
кер амік и періоду кл асики: провідні май стри.
Кер амік а Етр урії. Період изація. Вид и кер аміки: і мпасто, б уккеро (тяжк е, легке),
чорнофі гур ні та черв онофігурні вироби УІ-ІУ ст. до н.е., фігур ний посуд ІІІ-І ст. до н.е.
Кераміка За хідної Європи ХУ- ХУІ ст.
Ісп анія. Кер амік а Вал енсії: н ай хар актерніші риси формо творення та д еко ру.
Італійськ а р ен есансн а майолік а Особливості техноло гі ї та д екор у. Центр и
майоліково го вироб ництва: Фаенца, Губбіо, Каза Піротт а, У рбіно, Д ерута та і н. Провідні
майстр и.
Фр анція. Ф аянси Сен-Пор шер. „Сіл ьські гли ни ” Берн ара Паліссі.
Ні меччи на. Цен три вироб ниц тва „кам’яного по суду”. Т ехноло гія, своєрідні сть
форм та д еко ру.
Керамік а Західної Європи ХУІІ-ХУІІІ ст.
Голл андія. Делфтський фаянс. Періоди зація. Джер ел а інспіраці й – дал екосхідний
фарфор та вітчиз няне кер амі чн е виробництво. Принципи фор мотворення та деко р у.
Англія. Діял ьніст ь Дж.Вед жвуд а. Види к ерамічних вироб ів Веджв уда – то нки й
фаян с та кол ьорові к ам’яні маси.
Європейський фар фор ХУІІ І- ХІХ ст.
Ні меччи на. Створ ен ня тв ердої ф арфор ової маси Й.Ф.Бетгером на по чатку ХУ ІІІ
ст. та організ ація фарфорово го виробництва у Мей сені. Вплив мистецьки х стилів ХУ ІІІпоч.ХХ ст. н а фор мотворення та д еко р мей сенської порцеляни. Діяльні сть Й.Ф.Бетгера,
Й.Геро л ьда, Й.Кір хнера, Й.Кендл ер а, М.Асьє та ін.
Ав стрія. Органі зація ф арфорово го в иробництв а у Відні. Худо жні о собливості
віден ської п орц еляни : далеко схід ні впливи, та втіл ення власни х творчи х ід ей.
Росія. Діяльні сть Імп ер аторсько го фарфорового заводу у С.-Петерб ур зі,
з аснов ано го у 1744 р. Мистецькі стилі та напря мк и (класи цизм, ампір, істори зм) у фор мах та
декорі ф арфорових в иробів ХУ ІІІ-ХІХ ст.
ІІ. Українська к ераміка.
Кер амік а ен еоліту н а території Ук раїни. Тр ипіл ьськ а керамік а. Т ехноло гія,
прин ципи формотво рення та сист ема декор у у р анн ьо-, серед ньо - та пі зн ьо тр ипільськи й
періоди.
Кер амік а ан тичного Надчорн о мор’я УІІ ст. до н.е. - ІУ ст. н.е.: к ухонни й та
столовий посуд, прий оми д екор ув ання.
Кер амік а Княжої доби. Ти пологія форм к ерамічно го п осуд у, способ и
декор ув ан ня, ор н аментальні мотиви. Мон ументально -д екорати вна кераміка Г ал ича.
Худо жні о собливості фор мотвор ен ня та п рий оми декорування н ародн ої
кер амік и провідни х о середків Київ щин и (Васил ьків, Диби нці), Львівщини ( Гав ар еччи на,
Сок ал ь, Яворів, Миколаїв), Поділля (Адамівк а, Бубнівк а), Полтавщини (Опішня), Івано Франків щини (Ко сів, Пістин ь).
Укр аїнськ ий ф арфор. Асорт имен т, худо жні о собл ивості виробів Кор ец ького,
Бар анівсько го , Город ниц ько го заводів ХІХ-початк у ХХ ст. Художній ф арфор др угої половини
ХХ ст.
Укр аїнськ а професійн а худо жня к ерамік а др угої полов ини ХХ ст. Львівська
кер амі чна школа. Ви ди к ер аміки, провідні май стри.
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Художній метал
І. Зарубіжний метал
Металопластика античних держав
Дифер енці ація р емі сн ичо го виробництв а давн ьо гр ецько го худо жн ьо го метал у,
історичні та стилістичні витоки золотар ств а гр еків, гео гр афічн е пошир ен ня. Вироби з міді,
бронз и, заліза (Гр еці я). Пошир ення мистецтва металопл астик и на тери торя х Фр акії (Бол гарія)
та Скіфії (Півн. Причор номор 'я). Ювелірство Етр урії (техніка з ерні “а пул ьві сколло ”).
Розвиток худо жньо го срібл а Давн ьо го Ри му. Ро звиток мистецтв а гліп тики (гемми, камеї,
інталії).
Художній м етал Захі дної Європи ХУ- ХУІ ст.
Поліхро мно -інкр устаційни й стил ь д екорув ан ня прикрас часів гунської нав ал и.
Кул ьтов е і світське юв елір ство Візан тії. Мо настир ські школи юв елірно го ми стецтв а,
навчал ьно -вир обничі
об 'єдн ання-гіл ьдії .
Символіко -ал егоричннй
харак тер
ювелірства
ро ман ської доби. Сакрал ьні фі гури-р елікв арії. Лі можські емалі ХП-ХШ ст. Розвито к цехового
ковал ьського та слюсар но го ремесла (го тик а). Ар хі тектурний готични й метал. Творчість у
художн ьому металі видатни х май стрів Відродження (Б. Челліні, До нателл о, Боті челлі,
Леон ардо д а Вінчі, Дюррер, Ве роккіо, Бр унел ескі. Асор тимен т та компл екти рен есан сни х
прикр ас. Р енесансн ий ар хіт ектурн ий метал та зброярство.
Художній м ета л Захі дної Європи ХУІІ- ХУІІІ ст.
Стилі стик а жіно чих ювелірни х пр икр ас доби бароко. Німецьке золо тар ство
Нюр енбергу та Аугсбургу (б арок о). “Зол отий вік” ковал ьства Фр ан ції (ар хітек тур ний метал
Вер сал ю). “Ан тикіз уючий ” т а “р адик ал ьний ” н апря мки ро звитк у ар хітектурного ковальства
доби б ароко.
Художній м ета л Захі дної Європи ХУІІІ- ХІХ ст.
Вплив ф абричн их техноло гій на ювелірн е ми стецтво (появ а нових спл авів, техні ки
про сув ання та п ок риття міді срібло м “шеффілдськ е срібло”). Нові фор ми організації
ювелірно го в иробн ицтва ХІХ ст. “Зол о тий вік ” бро нзи. Використання чав унного лиття в
архі тектур но му металі. Стилі стик а худо жньої металопл астики період у кл асициз му і ампір у.

Художній м ета л періоду періоду і сто ризм у і еклектики .
Метапопл астик а
стилісти чно го
напря мк у
бід ер майєр
( метал ев а
гал антерея,
біжутерія, п осуд). Ді яльність фір м Фаберже, Картьє та ін . ( стилістик а, асортимен т продукції,
технологічні о собл ивості фір мового стил ю).
Художній м етал модерну і по стмодерну.
Джер ел а нови х стилістични х тенд ен цій у металопл асти ці ХХ ст. Творчі ст ь у
художн ьому металі Рен е Лалік а, Картьє, Ван де Вел ьд е, Тіффані та ін. Ар хітек турний метал
Г.Ейф еля, В.Ор та, Г.Гі мар а, А.Г ауді . Металопл астик а у н апря мк ах кон стр уктивізм,
функ ціоналіз м, арт-д еко.Тенд ен ції ро звит ку світового художн ього мет алу другої половини ХХ
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ст. Творчі сть П.Пік ассо, С.Д алі, Калгера, Гіякометті, Г.Іен сена у метал опл астиці . Два
напря мки розви тк у ювелірно го мистец тва ХХ ст.: н етрадицій ний ( авторськ ий) та “сало нни й”.
Головні юв елірні фірми XX ст. Ков аний метал кінця XX ст.: відродження і шля хи розвитк у.
Головні мі жн арод ні форуми та си мпо зі уми ковалів та ювелірів . Худо жні й метал і д из айн.
ІІ. Український художній метал
Худо жній метал скі фо-сармат ської доби та північного причо рно мор”я. Зол отар ство
скіфів (три стилістичні періоди ро зви тку “скіфськ о го звірино го стилю”). Іконографія
скіфськ о го та анти чного юв елірства. Типоло гія худо жн ьої металопластики східни х слов ”ян
другої п оловини І тис. Худо жній метал у речових ск арб ах — Мартинів ському, Пастир сько му,
Харіївському, Глодосько му. Давн ьоруський художній метал (прикраси Сахнівсько го та
Київськ ого речових ск арбів). Р озквіт техніки перети нчастої та виї мчастої емалі у Київ ській
Русі . Ро звиток цехов ого золо тар ств а у Галичи ні (твори Львівсько го ц еху золо тарів, творчі ст ь
майстр а Касіянови ч). Ковал ьськ ий та сл юсар ськ ий цехи у Львові ХУІІ ст. Церковн е і світ ське
золотар ство ХУІІ-ХІХ ст. Творчі сть киї вськи х майстрів-золотарів Ів ана Р авича, Михайла
Юрієви ча, Петра Во лоха, Іван а З ав адов сько го . Людви сар ні Львова, Ки єв а, Гл ухова (лиття
дзвонів та гар мат). Козац ьк а зброя та інси гнії Запоріжської Сі чі.
Сец есія в укр аї н ському худо жньо му металі на зл амі століть. Метал в ар хі тектурі .
Народн е ков ал ьство кін. ХІХ - по ч. ХХ ст. Емал ьєр ство (творчість М. Дольн ицької, Я.Музики,
О.Кульчи цької. Сучасний художній мет ал Укр аїни (Пр овідні май стри. Школи художн ього
металу. Сучасне ф абр ичн е ювелір ство).
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Художнє ск ло
Художнє скло Да внього Сходу.
По ход ження скл а й фор мув ання склоробно го ремесла. Художн є скло Дав н ього
Єгипту: о сновні етапи розви тк у та художньо -стилі сти чні особл иво сті. Склороб ств о
Месоп отамії та Фінік ії. Порівнял ьни й анал із єгип етськ ої та бли зько східної шкіл склоробств а.
Художнє скло Античності.
Склороб ство елліні стично го періоду: Алек санд рійськ а шко ла склороб ства. Ск ло
анти чно го Ри му. Періодиз ація розви тк у склоробн о го р емесла Д авньо го Риму. Стол ичн а й
провінційн а школа ри мського склороб ства. Особливості фор мотворення та декоруван ня
давн ьори мського посуд у. Основні ц ентри виробництва скл а на тери торії Ри мськ ої імп ерії.
Скловиробн иц тво антично го Пр ичо рно мор ’я.
Склороб ство Сер едньовіччя.
Худо жнє скло середн ьовічного Сход у. Основні етапи ро звитк у склороб ств а Віз антії .
Худо жньо-технол огі чні особливо сті візан тійсько го скл а. Скло мусульман ськ их кр аїн
араб сько го Сходу. Вплив ісл аму н а фор мув ання своєрідни х ри с худ ожн ього скл а країн
араб сько го Сход у.
Європей ськ е
скл о
доби
Сер едн ьовіччя.
Порівняльна
хар акт ери стика
південноєвро п ейсько ї та північно європей ської шкіл скло роб ства. Ро звиток середн ьовічного
склороб ств а н а тери торії Північн ої Європи. Хі мічні та фізичні особливо сті „лі со вого“ скла.
Асортимен т сер едньовічних північно європей ських гут. Склор обство Київської Русі: о сновні
етапи розвитк у та художн ьо-техноло гічні особливості скляно го по суд у.
Художнє скло Відродження
Вен еці йськ е скло XV – XVI ст. Ґотичні тр ад иції т а р енесансн а стилі стик а у
формотвор ен ні та декорув анні вен ецій ськ ого по суд у XV ст. Худо жні особл иво сті молочно го
скл а. Кол ьоров е ск ло А.Баров’єрі. З намените “cri st alo ” М. Баров’єрі. Удосконалення
технологічних про цесів склоробства XVI ст. Евол юція фор ми й д екор у в ен еційсько го к ел иха.
Вен еці йськ е філігр анне скло. Тр актат А.Нері.
Лісове скло XVI – XVIІ cт. Сер ед ньовічні трад иції та рен есан сна стилі стика у
виробах лі сови х гут. Значні європ ейські ц ен три з виробн иц тва тр адиційного скл а. Особл ивості
формотвор ен ня і основні прийо ми о здоблення скляного посуд у. Основні типи скляного
по суду. Скло з емальни м розпи сом: хар актер ні фор ми і н айп опулярні ші схеми декорув ан ня
начиння.
Бо гемськ е скло XVI – XVIІ cт. Пр азьки й ман ьєриз м і розквіт гліпт ики пр и
імп ер атор сько му дворі Р удол ьф а ІІ. Прид ворний різьбяр і мпер атор а К. Леман.
Склороб ство Іспанії XVI – XVII ст. Виз начні ц ентри виробн ицтва художньо го скла:
Катало нія, Анд алузія, Кастилія.
Украї нськ е гутни цтв о XVI – XVII cт. Лі сові гути н а тер иторії Укр аїни: о р ганізація
склороб ств а та сп еціалізація майстрів. Осбливості фор мотвор ення та декор ув ання художн ього
скл а. Укр аїнськ е скл о XVI – XVII ст. у му зейн их збірк ах Ки єва, Львов а і Луц ьк а.
Барокове скло
Чеське скло кінця XVII – XVIII ст. Богемський кришт аль і класична р ецептура
М.Мюлл ер а. Провідні осередк и виго тов лен ня різьбл еного бароково го скла. Осн овні типи
столово го скляного п осуд у, техніки та мо тиви декор ування. Скло з міжстінковим золочен ня м,
чеський з олотий р убін. Богемське мол очне скло другої половин и XVIII cт. і вироби
Гаррахівськ ої гути. Шварцлотни й розпис родини Прой сл ерів. Виробниц тво кришталеви х л юстр
на богемськ их заво дах у р айоні мі ста Каменецки-Ш ен ов. Барокові дзеркала. Яблонец ька
біжутерія.
Ан глійськ е скло др угої половин и XVII – XVIII ст. Уряд овий указ 161 2 р. і
нововвед ення Робер та Ман зеля. Сви нц евий кришталь Ґеорга Равен скрофта. Ан глійський
“флінтґл ас” – по шук до скон ал ої рецептури. Еволюція форми т а д екору англі й ського
криштал евого кели ха.
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Худо жнє скло XVII – XVIII ст. Ні меччини. Бароко і р ококо у формотвор енні та
мотив ах о здобл ен ня скляно го п осуд у Ні меччи ни. Діял ьність в изначно го німецько го хі мік а та
технолога Й.Кунк ел я і його праця «Ars vitravi a exp erementalis“. Швар цлотний розпис
Й.Ш ап ер а. Основні ц ентри та провідні майстри .
Голл андськ е скло другої по ловини XVII – XVIII ст. Вплив англій ськ ого та
ні мец ького бар окового ремесла на розвиток голл анд сько го художнього скл а др уго ї половини
XVII – XVIII ст. Становлення само стійни х фо рм і при йо мів д екорув ання. Метод діамантового
п унктув ан ня – п раці Ф.Ґрінв уд а.
Вен еці йськ е скло XVII – XVIII ст. Д ек оративні тенденції у розви тк у б арокового
художн ього скл а Венеції. Вен еційськ е б ароков е д зерк ало. Особливості вирі шенн я інтер’ єрів
стил ю Людовіка XV і венецій ськ а л юстра з майстерні Дж.Брі аті. Венеці йське скло “ad u so di
Bo emi a”.
Украї нськ е ужиткове скло др угої половини XVII – XVIII ст. Найв ажливі ші осередк и
укр аїнсько го скляр ства цьо го п еріод у. Діяльність Й.То жев ськ ого т а й ого кни га “Розмов а про
мистецтво ви готовлення скл а, ви пал юван ня поташу й пл авлен ня заліз а”. Класифік ація
скло маси. Асорти мент укр аї н ських гут т а особл ивості декор ув ан ня укр аїн сько го скла др уго ї
половини XVII – XVIII ст.
Художнє скло ХІХ ст.
Ан глійськ е скло кл асици зму. Оподаткуван ня ан глійсько го скла і розквіт склоробства
Ірл андії. Вплив кл асици стичної стилі стики на фор мотвор ення скляно го по суду. Криштал еві
люстр и, к анделябри і жир андолі.
Чеське скло пер шої половини ХІХ ст. Кл асицистичне різьбл ен е скло Північної Чехії .
Фор мотворення та декор ування подар ункового скл а. Видатни й різьбяр Д.Бі ман . Скло
бідер маєр у. Гіаліт Ґ.Букоя. Літі алін ове скло Ф.Еґер мана. Багатошарове різнобар вне скл о з
емаля ми. Літоф анії К.Пфоля.
Украї нськ е худо жн є скло кін ця XVIII – XIX cт. Стилі стика класицизму та ампір у й
особл иво сті фор мотв орення і д екорув ання україн сько го скляного по суд у ХІХ ст . Ви робниц тво
скляних сервізів для ар истокр атичних віталень. Удо сконал ення технік хо лодної обр обки скла.
Коро стів ська склян а гута н а Сколівщині.
Скло мод ерну
Скло Ар -Нуво Фран ції. Джер ел а ор иґі н ального стил ю художн ика Е.Р уссо. Діяльність
фірми “Лев ейє-Р уссо ” у Пар ижі. Творчість Е.Ґалл є. Ател ьє Ж.Гр юб ера в Нан сі. Рол ь школи
Нан сі у розви тк у склоробства мод ер ну.
Стил ь модер н у скло робстві Спо лучени х Штатів Америки т а творчість Л.К.Тіффані.
Сец есій не скло Австро-У гор щин и. Діяльність віден ської фірми Лоб мейєра. Про екти
скляних виробів Й.Гофмана, К.Моз ера, О.Пр утчер а. Іриз уюче скло Ч ехії і Сл оваччини. Фірма
Вдови Йо гана Льотц а у мі стечк у Кляштор ський Мли н.
Художнє скло ХХ ст.
Скло ар -деко у Франції. Всесвітня виставк а у Пари жі 1925 року та фор муванн я
націон ал ьни х о собл ивості стил ю ар-д еко Фр анції. Скляни й дизайн Р.Лялік а. Діяльність
М.Маріно і за родження студійно го скл а. Кришталь Бакк ара.
Скло ар -д еко у Швеції. Шведський союз проми слово го ми стецтв а і становлен ня
шв едсько го дизай ну скла. Склоз авод в Оррефор сі. Пер ші проек ти С.Ґате і Е.Гальд а. Скло
“ґр аал ь”. Техноло гічні особл ивості скл а “арі ел ь”. Худо жні ви роби Е.Ор стрьо ма. Ґравіров ане
скло В.Лінд стр анда. Шліфований кри штал ь завод у Ко ста.
Украї нськ е гутн е скло ХХ ст. Відродження традицій укр аїнськ ого гутництва у 60 -7 0х рок ах. Си стема освіти худ ожників скл а в Украї ні. Художн є скло в серійній про мисл овості:
Київськ ий завод художнього скла, Львів ськ е виробни че об’єднання “Райдуга”, Стрийськ ий,
Артемів ський, По п аснян ськ ий склоз аводи. Діяльність льві всько го гутник а П.Семен енк а.
Худо жня виразні сть скляних виробів М.Павловськ ого. Деко ративний по суд Й.Г улян ського.
Монумен тал ьні форми по суд у Б.Вал ьк а. Вільнофор моване ск ло П.Д умича. Склян а пл астика
М.Тарн ав ського та І.Ап полонова. Індивідуал ьни й стил ь виробів І.З арицько го , Л.Митяєвої,
С.Голембовськ ої, В.Затин айк а, А.З ельдич.
Авторськи й дизайн скл а 80 -90-х років. Художнє скло А.Бокотея та мі жн арод ні
симпозі уми гутно го скла у Львові.
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ІСТОРІЯ ІНТЕР’ЄРІВ
Житлові інтер’єри та меблі Давнього Сходу
Інтер’єри та меблі Давнього Єгипту. Характерні риси єгипетського житла та організація предметного
середовища житлових приміщень. Проблеми синтезу просторових мистецтв у вирішенні житлових інтер’єрів.
Палацове будівництво Ахетатона. Типологія меблів Давнього Єгипту. Еволюція форм єгипетського меблярства на
прикладі виробів із гробниці цариці Гетеп-Герес (Давнє царство) і скарбів поховальної камери Тутанхамона (Нове
царство).
Житло ві ін тер’ єри та меб лі Антич но сті
Еволюція житлових сп оруд Д авньої Гр еції. Про сторов а стр уктура п астадного та
перистил ьно го б удинків. Пр ед метний ансамбл ь та особл ивості деко рування житлови х
примі щень. Житлові сп оруди в Олінфі, Пеллі, Дело сі, Пер гамі.
Житлові інтер’єри та меблі античн ого Ри му. Основні типи жи тлови х спор уд.
Фор мув ання і просторов е вирішення римсько го атрі умно -пери стильно го домуса. Ро ль
мон ументал ьного живопису в про сторі житлового інтер’єру. Характери стик а житло вих спор уд
міст біля Везувію – Помпеїв, Герк улан ума та Стабій. Про сторова стр уктур а й о собл ивості
оздоблення Золо то го дому Нерон а. Ти поло гія та художні о собливості меблів Д авн ього Ри му.
Житло ві ін тер’ єри та меб лі Середньо віч чя
Ін тер’єри та меблі Візан тії. Ро звиток житлової ар хі тектур и Візантії. Про сторове
вирішен ня та оздоблення п алацу й замі ської садиби. Ко мплекс Вел ико го п ал ацу й пал ац у
Букол ео н у Кон стантиноп олі. Синтез ми стецтв у Королівсько му п ал аці в Пал ер мо. Семантика
формотвор ен ня та декор ув ан ня візанті йськ и х меблів. Матеріали, т ехніки й типол огія
мебляр ськ их виробів.
Ро манські інтер’єри та меблі . Еволюція замково го б удівництв а та житл а ф еодала в
н ьо му. Просторов а стр ук тура типово го мі сько го б удинку. Функціон ал ьне при зн ачення
житлови х при міщень. Обл адн ання та д ек орування ли цар сько го зал у. Імпер атор ський пфал ьц
Го слар (Ні меччина). Еволюція англій ської садиби. Меб лі ро манської доби. Орнаментал ьні
мотиви, техніки д екор ув ання і ти по логія мебл евих ви робів. Локальні о собл ивості
з ахідно європ ейсько го ро мансько го меб лярства.
Ін тер’єри та меблі ґотичної доб и. Охоро нні ф унк ції ґо ти чно го мі сько го б удинк у.
Пл анов е вирі шення та обл адн ан ня ли царсько го пал ацу. Система д екорув ан ня пал ацови х
інтер’єрів. Націонал ьні особл ивості житлового будівництва Фр анції (папськ а резид ен ція в
Авіньйоні , б удинок Ж.Кьор а в Бур же), Ні меччини (замок -п алац Альбр ехтенб ур г у Мей сені,
з амок Мал ьб орк), Італії (п ал аццо Даванцаті у Флор енції), Ісп анії ( сти ль муд ех ар пал ац у
Ал ьк асар), Чехії (палац Карл штайн) . Ґоти чн е меблярст во Західної Європ и. Розви ток
дер евообробно го
ремесл а.
Фор мо творення
та
д екорув ання
ґотичн их
меблів.
Багатофункціон ал ьні меблі.
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Житлові інтер’єр и т а меблі Київської Русі . Палацов а архітек тура київ ської Р усі:
археологічні та літо писні джер ел а (фр агменти п алацових спор уд біля Десяти нно ї церкви у
Ки єві, пал ац Андрія Богол юбсько го в Боголюбово, п ал ац Яросл ав а Осмоми сл а в Гали чі).
Пл анув ал ьна стр уктура д ерев’яної житлов ої ар хітектури Київ ської Р усі. Си стема декор уван ня
та пр ед метн ий ансамбль д авньор уського житла.
Ренесансні житлові і нтер’єри й меблі
Ін тер’єри та меблі Італії доби Відродження. Періодизація італій ськ ого ми стецтва
доби Відрод жен ня XV-XVI cт. Італій ське пал аццо Кватро ченто, йо го регіонал ьні о собл ивості,
про сторова стр уктура, обл аднан ня та декор ув ання інтер’єрів. Сфор мован а типол огія
ари стократично го п алацу – пал аццо Медічі-Рік арді у Флоренції. Синтез р аціо нал ьни х та
ідеал ьн их і ст ин – місто-палац в Урбіно архітектор а Л.д а Лаур ана. Про сторо во-пл анова
структур а замі ської в ілли (Дж.д а Сангалло , вілла в Под жо а Кай яно). Мі ські пал ац цо і з амі ські
вілли Чинквіченто ( Раф аел ь, вілла Мадама; А.д а Сан галл о, пал аццо Фарн езе; Пер уцці, вілла
Ф арн езін а; Ві ньол а, замок Ф арнезе в Кап рар ол а; Д.Ро мано, палац цо д ел ь Те). Пал аци та вілли
Палл адіо. Співпр аця Палл адіо та Веронезе – інтер’ єри вілли Барбаро -Вол ьпі. Система
декор ув ан ня світськи х інтер’єрів Італії ХVI cт. Р енесан сн е меблярство Італії, йо го регіонал ьні
особл иво сті. Т ехнік и декор ування та орн амент альні моти ви. “Репр од укцій ні” інтарсії.
Розвиток італійської скри ні: касса – к ассо не – касса-п анка. Фор мотвор ення меблів для
сиді ння. Корп усні меблі.
Ін тер’єри та меблі Фр анції доби Ві дродження. Основні етап и франц узького
Відродження (XV-XVI ст.). Співвідношен ня тр адиції та но вації у тр актув анні інтер’єрів
королівськи х шато в Долині Луари ( Амбуаз, Бл уа, Ш амбор , Шено н со). При нц ипи взаємодії
мистецтв у стилі стиці маньєризму – шк ола Фо нтенбло. Спів пр аця П. Леско і Ж. Гужон а –
вирішен ня інтер’єрів Лувр у. Розви ток р емесел у період пр авління Генрі ІV. Пр осторово планов а стр уктур а мі сько го б удинк у-готелю. Р енесансн а стилі стика та р еміні сц енції ґотики у
фран цузьк о му меблярстві XVI ст. Про екти декору та пр ед метів умеблюван ня Ж. Дюсерсо.
Ін тер’єри та меблі Нідерл андів Відрод ження. Ар хітектур на теорія Нідерландів XVI
ст. Фантастичн е формотвор ення стилю К. Флоріса і Г. Вр ед емана де Врі са. Р аціо налістичні
з асади вирі шення житлових інтер’ єрів . Формотвор ення нідерл анд ських меблі в XVI cт.
Ман ьєр исти чна орнаментика у меблярстві.
Житлові інтер’єри та меблі Укр аїни . Про сторово -пл ан ова струк тур а житл ових сп ор уд
Львова др угої полов ини XVI – п ер шої по ловини XVII ст. (Чор на кам’яниця, п алац Корнякта).
Стилі стичні особлив ості пал ацови х інтер’єрів України кінця XVI – першої половини XVII ст.
(пал аци в Жовкві, Золочеві, Бер ежанах, Свіржі, Під гірця х).
Бароко ві житло ві інтер’ єри і м еб лі
Барокові інтер’єри та меб лі Італії. Світоглядний контек ст доби і нові концепці ї
художн ьої цілі сн ості сер едови ща для буття л юдин и. Про сторова стр уктур а іт алійсько го
пал аццо XVII ст. Емоцій на видовищні сть світськи х інтер’єрів. Провідні центр и ро звитк у
пал ацово го будівництва в Італії XVII ст.: Рим (палац цо Бо рб еріні, Спад а), Турин (п ал аццо
Карін ьяно, пал ац Ступініджі), Неапо л ь (п алаццо Р еале в Казер ті), Вен еція (пал аци Редзоніко,
Пезаро) . Си стема д ек ор ування світськ их інт ер’ єрів Італії. Р еґі ональні особл ивості італійськи х
меблів XVII ст. Меблярські о середки П’ ємонт у, Вен еції, Лігурії, Тоск ани, Ло мб ар дії, Ри му,
Південної Італії та тв орчі сть провідни х майстрів.
Барокові інтер’єр и та меблі Фр анції. “Велики й стиль” Людовіка ХIV. Світські
інтер’єри Фр ан суа Ман сар а, Луї Лево, Жюль Ард уен Мансар а. З аконод ав ець моди епо хи
короля-сонця – Ш ар ль Лебр ен. Ін тер’єри Вер сал ю. Хар акт ерні ри си п ар из ького бароково го
гот елю. Ко мп оз иційне пр авил о “п анд ан ”. Діяльні сть мануф актури Гобел енів. Типоло гія та
художн ьо-стилістичн і особливо сті меблів Людовік а ХІV. Ор наментика Жан а Бер ена. Маркетрі
Андр е-Ш арля Буля. Вплив етик ету пр и дворі Людовік а ХІV н а фор мо творен ня меблів для
сиді ння.
Барокові інтер’єри та меблі Англії. Палл аді анськ ий стил ь ар хітектури період у
Реставр ації. Світськ і інтер’ єри І.Джонса ( Банк етін г-хаус у Лондоні, сад иба Вілтон у
Вілтширі). Бароковий стиль К.Рен а (Хемптон Корт), Н.Хок смур а і Д.Ванбру (замок Гов ард,
пал ац Блен гай м). В.Кент та відродження палл адіанства (Чі свік-Холл) . Ро звиток б арокового
мебляр ства Англії.
Бароков а стилістик а в пал ацових і нтер’єрах Польщі: Вілян ув Яна ІІІ Собє сько го.
Бароков а стилі стика в пал ацови х інт ер’ єр ах України: інтер’єр и п алаців у Вишнівці,
Підгір цях, Олесько.
Рококо ві житлові інтер’єри та м еб лі

8
Рококові інтер’єри та меблярство Франц ії. Камерний ко мфортаб ел ьний сти л ь
інтер’єрів Франції період у пр авління Людовіка ХV. Фор мотворче зн ачен ня орнамен ту в
системі рококо. Т енденції деко ративізму ек зотично го сти лю «шинуазрі ». Архітек турноорн аментал ьн а гр афіка Франсуа Кювільє та Жюста-Ор ена Мейсо ньє . Особл иво сті план ування
та д еко рування п алац ових інтер’єрів п ер шої п оловини XVIII cт. Г от ель Субі з Жер мена
Боффр ан а. Фор мо творення та деко р ування рококови х меблів Франції.
Рококові інтер’ єри й меблі Ні меччин и. Основні центри ні мец ьк ого рококо . Пал ацова
архі тектур а Ні меччини як худо жня цілість синтетично го образу. Архітек турні ко мпл ек си
Ні мфенбур г біля Мюн хена, Цвінґер у Др езд ені. Іл юзіоні стичні еф екти інтер’єрів
Вюрцб урз ько го палац у Б.Но й мана. Ор ганічн а єдні сть ми стецтв у світських інтер’єр ах
Ф.Кювіл ьє. Особливо сті ви рішення інт ер’єрів “фрідері ан ського рококо”.
Меблі Англії XVIII cт . Період махон ю в англій сько му меблярстві та діяльність
Т.Чип енд ейла.
Житло ві ін тер’ єри й меб лі к ла сицизму
Кл асици стичні інтер ’єри й меб лі Франц ії. “Співдружні сть муз”: Велики й стиль
Людовік а XVI. Визначні майстр и світського інтер’ єру (Ж.-А.Габрі ел ь, Леду, Ш.де Вайї).
Си стема
дек ор уван ня
при мі щен ь
та
принцип и
взаємодії
ми стецтв.
Особл ивості
класи ци стично го фор мотворення і декорув ання меблів. Утв орення “Корп орації май стрів і
ебені стів” у Пари жі. Май стерня Ж.-А.Різенер а. “Етр уськ ий сти ль” меблів Дюжор сі.
Кл асицизм в інтер’єрах і мебля х Ан глії. Стилістичн а р ефор ма Р.Ад ама, його тр и
основні роботи – Сайон-хауз, Кедлстон -Хол, Остерлі -парк. Патенти н а вир обни цтво меблів.
Підпри ємство бр аті в Адамів. Меблеві вироби Ґ.Хеплуай та. Т.Ш ер атона і й ого школа.
“Ар хеоло гі чні ” меблі . Стил ь Регентства. Ройал ь-Павіл ьйон – тр іумф екзот ики.
Ін тер’єри й меблі ампіру. Д жер ела стилі стики ампір у у Фран ції. Ст ил ь Дир екторії
(кінець XVIII – початок ХІХ ст.). Орн амент як віддзерк ал ення д уховної к ульт ур и доб и.
Пер еб удов а імпер аторськи х резид енцій. Роль Д авіда у ф ормув анні стилі ст ик и ампір у.
Ш.Пер сьє і П.Ф онтен – “арбітри ел егантно сті ” п еріод у імпер ії Наполео н а, ї х теоретичн а й
пр актичн а діяльні сть. Реко нструк ція Мал ьмезо на. Інтер’єр и готел ю Боґарн е в Пари жі.
Фран ц уз ькі ампірні меблі. Підпр иємство “Jak ob Fr eres”. Екзотичне фо р мотворен ня і
декор ув ан ня меблів.
Кл асицизм у п алац о вих ін тер’єрах Укр аїни. Будівництво по мі щи цьких маєтків та
пал ацови х ко мпл ек сів кінця XVIII – пер шої полови ни ХІХ ст. (п алацовий к о мплек с у
Микул инцях, п ал ац Потоц ьких у Тульчині, маєток Іллін ських «Новий Ри м» у Ро манові,
П.Р умя нцева-З ад ун ай сько го в Качанівці, ар х. М.Мо сцип анов, К.Роз умов сько го в Батурині,
арх. Ч.Камеро н, П.Галагана в Сокири нцях, ар х. П.Дубровськи й). Про сторово-пл анова
структур а та си стема декор ув ання інтер’єрів.
Історизм-ек лекти зм у ви рішенні житлових інтер’єрі в і меблі в
Ін тер’єри та меблі бі дер май єр у. Д жер ел а і хар акт ерні ри си бід ер май єру. Орієнтація
на “з ани жений” смак обив ателя. Під диктато м практици зму – житлові інтер’ єри бюргерства
Ні меччин и та Ав стрії пер шої полови ни ХІХ ст. “Gute Stu b e” як центр родинно го вогнища.
Хар актер ні декор ати вні мо тиви меблярства бідер майєр у. Ти пологія пр ед метів умебл юв ання.
Ін новатор и і конструктори – Ж.Д анґаузер і М.Тонет.
Житлові інтер’єр и та меблі еклектизму у Фран ції. Історія як вирішальн е джер ело
форм і об р азів. Сти ль Людовіка Філіп а і Другої Імп ерії – зародження екл ектики. Стил ь
“Труб ад ур ”. “Несвідомі підробки” – досконаліші від ор иґіналу. Рекон стр ук ція королівськи х
резид енцій Напо леон а ІІІ.
Вікторі анськ ий екл ек тизм у житлових інте р’єр ах і мебля х Англ ії. Поверн ення стилів.
“Вікторі анськ а ґотика” і р еформат ор ські тенд енції – А.П’ юджин . Вікторі ан ський “модни й
буд инок”. Всесвітня виставк а 1851 рок у та “ор анжер ей на” архі тектур а. Розви ток масового
виробництв а предметів умеб люв ан ня. Меблі з пап’ є-маше. Бунт Д ж.Раскі н а. Діяльні сть
В.Моррі са – “Morris & C”. Меблі Е.В.Ґодв іна.
Істо риз м і еклек тик а у вирі шенні світськи х ін тер’єрів Ні меччини. Ек зотика й
літер атур а. “Нові” стилі: від нео ґотики до другого р ококо. Ф антастичні спо руди Людовіка
Бав ар ського.
Риси романти зму в укр аїнські й п ал ацовій ар хітек турі: зверн ення до фо рм
серед н ьовічного б уді вництв а (сад иба Лопухі ни х в Кор сун ь-Ш евченків сько му, арх. Ліндсей;
пал ац Воронов а в Алупці, ар х. Блер; п алац Голіц ини х в Гаспрі, ар х. Ґонт, пал ац у Ш арівці,
арх. Як обі). Художньо-стилі стичні о собли вості інтер’ єрів б удинку Богдан а і Варвари Ханенків
у Ки єві.
Ін тер’ єри й м еб лі мо дерну
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Стил ь Ар Нуво у Бел ьгії. Тотальн ий синтез мистецтв – вирішення житлови х
інтер’єрів В.Ор та (го телі Етв елд е й Сол ьв ей у Бр юсселі). «Немило серд ний » модер н А.Ван де
Вел ьд е.
Магаз ин “ L’Art No uvean ”: становлення мод ерн у у Фр ан ці ї. Інтер’єри й меб лі
Г.Ґі мар а. Школ а Нан сі – Е.Ґалл є, Л.Мажорел ь. Вид атні май стр и інтер’єр у В.Пр ув е, Е.Валл ен,
О.Ш ар ган ьє.
Стил ь мод ерн в Ісп анії. Образ отворча си мволічні сть архітек турної фор ми А.Ґауді
(Каса Ві сен с, Каса Ґуал ь у Бар село ні). Особливості фор мо твор ення меблів А. Ґауді .
Стил ь модерн у ви рішенні інтер’єрів та меблів Шотл андії. Гр упа “Ч етвірк а”.
Діяльність Ч .Р.Макінтоша.
Стил ь модерн у вирішен ні житлових інтер’єрів мод ерн у Укр аї ни. Сец есі йні інтер’ єри
житлової ар хітектур и Львов а. Вз аємодія ми стецтв у інтер’ єрах Будинку з химе рами ар х.
В.Город ецько го .
Дизайн інтер’єрі в і меб лів ар-д еко
Ін тер’єри ар -д еко. Стиль “великого біз несу” п ер шої половини ХХ ст. Всесвітня
виставк а 1925 рок у в Пари жі. Формал ьн о-екл ектичні ек спер и менти ар хі текторів 1 930-1950 -х
років. Націон ал ьні особл ивості стил ю. Ар хітектура інтер’є рів Ж.-Е.Рюл ьман а – Ар-Д еко
Фран ції. Синтез раціоналі зму і класични х зр азків – і нтер’єри Італії. Новий мистец ький
напря мок у діяльн о сті Віден ських май стер ен ь.
Фор мотворення і декорув ання меблів ар-д еко. Шляхетні матері али і хро мовани й
метал. Технік а л акуван ня. Ав стрія: меблі Й.Гоф мана. Пр ага – кубі стичне умеблюв ання. Італія:
гео метричні меблі Ф.Деп ер о. Ан глія: вироби р емі сн ичої майстерні “Omega Workshop ” у
Лондо ні. Фр анція. Ж.-Е. Рюльман – Різенер ХХ ст. Т анд ем Сю і Мар е. Лаковані меблі
Ж.Дюн ана. Д екор ати вний тал ант А.Ґруля і П.Іріб е. Нові гео метричні фо р ми: П.Леґрон.
Дизайн інтер’ єрі в і меб лів модернізму
Неопл астицизм Голландії. Ч асоп ис “De S tijl” – триб ун а неопл астицизму. Ми стецтв о
без капр изів: діяльність Г.Т.Рі твелд а. Меблі для сиді ння Рітв елда.
Ф унк ціон аліз м у Ні меччи ні. Доктри на доцільної фор ми. Констр уювання дійсно сті –
ідеологія Баугаузу. Викл ад ачі Баугаузу. Викл ад ацька та архі тек турна діяльність В.Ґропі уса.
Метал еві меблі М.Бр еєра.
Дизай н інтер’єрів і меблів у США. Утвор ення Ново го Баугаузу в Чикаго. Органічний
стил ь Ф.-Л.Райта. (“Дім над водо сп адом”). Діяльні сть Дж.Нел ьсон а й Ч.Ей мса. Про екти
Е.Саарін ен а. Меблі Г.Бер тоя. Течія міні малізму в америк анськ о му ди зайні.
Дизай н інтер’єрів і меблів у Фр анції. «Віз уальн а акустика» ар хітектури Ле
Корбюзьє. “П’ять п унктів” у вирі шенні житлової архітек тури. Станд артні елементи, нова
технологія, штучні р уки: меблі Ле Корбюзьє .
Сканди н авський дизай н ін тер’є рів і меблів. Особливо сті “шв ед ського стил ю”.
Фінляндія: архі тектур а й меблі А.Аалто. Швеція: дизай н Г.Аспл унд а. Дизайн Д анії.
Ар хітектур а П.Кйар гольма. Інтер’ єри й меблі А.Якоб сена.
Ін тер’ єр та худо жн є оздоблення україн ської хати
Украї нський хатній інтер’є р: облад нання та оздобл ення укр аїнсько го селян ського
житл а. Художн є оздо блення укр аїнськ ої хати. Етнографічні о собливості інтер’ єру україн ськ ої
хати. Хатні інтер’єри та меблі Бойківщини, Гуцул ьщини, Лемківщин и, Поділля, Полісся,
Полтав щини, Слобо жан щини. Украї н ські хатні меблі: типологія та д екор ув ання.
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Історія ко стюмів на родів світу
(від давніх ци віліза цій до початку ХХ століття)
Зага льні відомості про одя г.
Одяг як мистец ьк е явище д екоративно-ужи ткового
ми стецтва. Історіо графія та
джер ела. Виникн енн я одягу. Основні форми одя гу перві сного суспіл ьств а. Фор мування
плечово го та поясн ого вбрання. Типи одягу, що відобр ажают ь йо го евол юці ю. Др ап ерія
(огор таючий одяг); накл ад ни й одяг ( гл ухий, розстібнутий). Визн ачення по нять “одяг” і
“костюм”. Тер міноло гія укр аї нсько го вбр ання (стрій, но ша, одів, одяг, шати, л уд ина та ін .).
Кл асифікація одягу (натіл ьни й, поя сн ий, н агр уд ни й, вер хній), головні убори, взуття,
доповн ення, прикраси; за функціо нальн им пр из начення м – щоденний, святковий, обрядовий
(весіл ьни й, похов ал ьний). Спо соби д екорув ання одягу. Одяг і прикраси (н а тілі , тканині,
одязі).
Ко стюм і стиль доби. Ко стюм і мода.
Функ ції одягу, прикрас та ор намен тув ання (захисн а, пр ак тичн а, об ерегов а,
знаков а, естетична, реґіонал ьн а, н аціон альна, со ціальн а та ін.).
Худо жня система ко стюму та його вир ажальні з асоби (крій, пр опорції, силует,
об’єм, гар мо нія, ритм, колор ит, д екор, ак цент и, ф актур а).
Зарубіжний костюм
Одяг народі в давніх ци вілізацій.
Давній Є ги пет (від ІІІ тис. до н.е.). З агал ьна хар актер истик а худо жньо -матеріал ьної
кул ьтури д авні х єгиптян. Ідеал кр аси. Тканини і колір в одязі. Хар актери стик а осно вни х видів
і форм одягу єгиптян. Від мінні риси в одя зі насел ення Нового цар ств а (1580 -1 090 рр. до н. е.).
Декорування схенті, фартухів. Спосіб пов”язування схенті. Характерні конструктивнохудожні риси калазириса. Косметика, головні убори і зачіски, взуття, елементи символіки в костюмі. Прикраси і
символіка головних уборів фараонів і цариць.
Костюм у Межирічч і (ІІІ – ІІ ти с. до н.е.).
Зображення одягу на шумер ськи х цилі ндр ах для відбиття тек сту. Одяг на статуя х з
хр аму Аб у в Тель-Ахмарі (ІІ половин а ІІІ тис. до н.е., Музей, у Багд аді). Одяг н а “р ибал ці ” з
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Марі: настін ний ро зпис у пал аці ц аря Зімрілі ма (ХVІІІ ст. до р.х.). Головний убір і
прикр аси ц ари ці Ш убад ІІІ ти с. до н.е., Музей у Філ адельфії). Золоті прикраси з “Цар ського
кладовища” в Урі, др уга чверть ІІІ тис. до н.е. ( Ір ак ськ ий музей. Багдад).
Ко стюм Ассиро-Ваві лонії.
Культура, естетичні уявлення. Характеристика одягових тканин. Основні орнаментальні мотиви
вишивки. Диференціація одягу за соціальним станом. Основні форми одягу та їх конструктивне вирішення.
Взуття, головні убори, прикраси. Декорування вбрання золотими нашитими бляшками.
Характерні риси вбрання населення античних держав
Егейське мистецтво (ІІ тис. до н.е.) як джерело вивчення давнього зшитого одягу. Вбрання населення
періоду Крито-Мікенської культури. Зшиті форми одягу на саркофазі із Агіа-Тріади (1450 – 1400 рр. до н.е.).
Греція. Характеристика культурного середовища, в якому формувався світогляд давніх греків.
Людина – міра всіх речей. Тіло людини – гармонійний вияв краси в природі. “Калос – агатос” – естетичний ідеал
людини давньогрецького суспільства. Основні форми чоловічого і жіночого вбрання у гомерівський період (ІХ –
УІІІ ст. до н.е.) та період грецької архаїки (VІІ – VІ ст. до н.е.). Основні засади оздоблення вбрання. Драперія –
основа давньогрецького одягу. П’ять основних особливостей формотворення костюму: закономірність,
підпорядкованість конструктивних ліній, пропорційність, симетрія, доцільність. Основні форми чоловічого і
жіночого вбрання. Зміни в одязі періоду грецької класики (V – ІV ст. до н.е.). Архітектура і вбрання. Пеплос,
присвячений Афіні. Рельєфний фриз Парфенона – величне творіння Фідія як джерело вивчення давньогрецького
вбрання періоду грецької класики. Фриз із Пергамського вівтаря Зевса як важливе свідчення про форми грецького
одягу періоду еллінізму. Зачіски. Головні убори.
Давній Рим. Республіканський (ІV – І ст. до н.е.) та імператорський (І – ІV ст. н.е.) періоди
розвитку античного Риму. Суворість і мужність воїна, пристосування до будь-яких умов, строгість і простота –
основні риси ідеалу краси, сформовані на ранніх етапах римської держави. Потяг до розкоші в період Римської
імперії, демонстрація заможності. Новий естетичний ідеал краси. Основні форми римського вбрання: туніка, тога,
палліум, стола, пенула, лацерна, сагум, пала та ін. Застосування золототканих форм одягу, нових способів
драпірування плащів. Соціальна диференціація в костюмі давньоримського суспільства. Символіка одягу.
Прикраси, косметика, зачіски, головні убори.
Вбрання народів Сходу: від давнини до Середньовіччя.
Індія. Загальна характеристика культури в державі. Огортаюче незшите вбрання індусів. Зшиті
форми вбрання переселенців – аріїв (ІІ тис. до н.е.). Характеристика одягових тканин (серпанок, шовк, парча,
оксамит, вовняні тканини). Способи і техніка декорування одягових тканини (вибійка, вільний розпис, бандхана,
пайтхані, патола, ікат, хімру, амру, хаді та ін.). . Форми одягу чоловічого і жіночого вбрання доби Середньовіччя
(VІІ – ХVІІ ст. н.е.) Формування своєрідного індо-мусульманського вбрання. Багатство й високий художній
рівень одягових прикрас, їх символіка й знакова функція. Зачіски, головні убори, взуття.
Китай. (VІІ – ХVІІ ст.). Ідеал краси. Одягові тканини. Символіка кольору, символіка
рослинного орнаменту, символіка одягу. Основні форми чоловічого та жіночого костюмів маньчжурського
періоду ( від ХVІІ ст.). Характеристика одягу за соціальним станом (простолюдин, чиновник-мандарин,
імператор). Особливості зачісок, головних уборів, прикрас. Символіка прикрас.
Японія. (УІІ – ХІХ ст.) Специфіка історичного розвитку японського суспільства. Одягові
тканини і символіка орнаментальних мотивів. Загальний характер одягу. Відсутність глухих та драпіруючих
форм. Основні форми чоловічого та жіночого вбрання. Народний одяг та одяг знаті. Церемоніальний костюм
знаті. Види курток, штанів, халатів, кімоно. Зачіски, головні убори, прикраси.
Арабський Схід (VІІ – ХVІ ст.). Економічні та соціальні передумови виникнення державного
утворення доби Середньовіччя – Арабського халіфату. Орнаментування одягових тканин. Естетичний ідеал краси.
. Основні види вбрання. бедуїнів та костюм міського населення. Доповнення, прикраси, зачіски, головні убори
та їх знакова функція.
Костюм доби Середньовіччя.
Костюм Візантії ІV – ХV ст. Загальна характеристика культури у державі. Вплив християнської
ідеології на орнаментацію тканин і форми вбрання. Естетичний ідеал краси. Форми чоловічого і жіночого
вбрання. Головні убори, прикраси, взуття. Характеристика священичого одягу православного візантійського
духовенства. Вплив візантійського одягу на вбрання населення середньовічної Європи.
Костюм періоду раннього Середньовіччя в Європі (V – Х ст.) Одягові тканини та їх
орнаментація. Кольорова гама. Основні форми одягу. Взаємодія елементів пізньоримського і “варварського” при
значному впливі Візантії (християнізації) – основа формування західноєвропейських костюмів У – Х ст.
Священиче вбрання.
Західноєвропейський костюм ХІ – ХV ст. Характеристика періоду. Ідеал краси. Вплив
готичного стилю на костюм. Декоративне вирішення одягу. Розвиток конструювання і моделювання костюму.
Зміна форм одягу. Вплив конструювання рицарських обладунків на світське вбрання, застосування виточок,
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додаткових швів. Одяг міпарті, екартельє, гербова орнаментація. Нові форми чоловічого і жіночого
вбрання. Виникнення коротких форм одягу у чоловічому костюмі. Франко-бургундська мода ХV ст. Зміна
пропорцій та силуету – основні виражальні засоби франко-бургундської моди. Головні убори, взуття, доповнення,
прикраси.
Костюми доби Відродження.
Західноєвропейські костюми італійського типу середини ХV – початку ХVІ ст. Загальна
характеристика періоду. Види одягових тканин та їх орнаментація. Виникнення нових форм вбрання. Костюми
Флоренції та Венеції.
Західноєвропейські костюми першої половини ХVІ ст. (Франція, Англія. Німеччина,
Нідерланди). Загальна характеристика періоду. Реформація. Ідеал краси. Одягові тканини та їх орнаментація.
Зміни в одязі. Декоративність костюму. Розрізи на одязі – основний засіб декору вбрання. Костюм ландскехтів та
його вплив на моду у Німеччині.
Західноєвропейські костюми іспанського типу (друга половина ХVІ – початку ХVІІ ст.).
Загальна характеристика періоду Ідеал краси. Суперечливість іспанських костюмів. Боротьба “ренесансного” та
середньовічного начал в іспанському вбранні. Вплив релігійного світогляду на костюм. Одягові тканини. Зміна
форм одягу. Зачіски. Головні убори. Взуття.
Західноєвропейський костюм ХVІІ ст. Стиль бароко.
Характеристика періоду. Ідеал краси. Виготовлення одягових тканин, мережив. Розвиток
моделювання і конструювання. Костюм другої чверті ХVІІ ст. (“мушкетерський костюм”). Зміна силуету та
форм вбрання у третій чверті ХVІІ ст. Стиль бароко. Вплив стилю Людовика ХІУ на костюм, т.зв. „дитячий
костюм”.Вбрання останньої чверті ХVІІ ст. (“костюм з жюстокором”).
Західноєвропейський костюм ХVІІІ ст. Одяг періоду регенства. Стиль рококо. Ранній
класицизм.
Загальна характеристика періоду. Естетичний ідеал краси. Одягові тканини, орнаментація кольорова
гама. Одяг періоду реґенства Філіпа Орлеанського (1715 – 1730). Ескізи костюмів Антуана Ватто (1715). Нові
форми одягу. Каркаси для спідниць – паньє (1715 – 1718), кунтуш (1720). Новий тип жюстокора. Зміна одягу
(1730 – 1789). Вплив стилю рококо на одягові тканини і костюм. Примхливість, манірність аристократичного
костюму. Спільні риси в костюмі середини ХVІІІ ст. і в костюмі середини ХVІІ ст. Характерні риси чоловічих
складових частин одягу середини ХVІІІ ст. Зачіски, головні убори. Взуття. Доповнення. Жіночий одяг. Нові риси
у жіночих корсетах. Паньє – важливий елемент поясного жіночого вбрання середини ХVІІІ ст. Плаття типу
“франсез”, “роброн”. Зачіски. головні убори. Взуття. Характерні риси народного вбрання ХVІІІ ст . Особливості
формування костюмів буржуа (60-ті роки ХVІІІ ст.). Костюм сільського джентрі (Англія). Творчість Томаса
Гейнсборо як важливе джерело вивчення костюмів ХVІІІ ст.
Західноєвропейський костюм останньої чверті ХVІІІ ст. Період французької буржуазної
революції 1789 р. та Директорії. Демократизація естетичного ідеалу. Одяг санкюлотів. Проекти костюмів Ж.Л.Давіда. Ранній класицизм. Одяг буржуазії і дворян. Спрощення декору в костюмах. Провідна роль Англії у
становленні нової європейської моди.
Західноєвропейський костюм ХІХ – початку ХХ ст. Стиль ампір.
Костюм періоду
реставрації. Бідермайєр і романтизм. Друге рококо. Стиль модерн.
Характеристика періоду. Розробка загального типу міського європейського костюму. Розвиток
промисловості, технічний прогрес, зміна соціального складу суспільства у ХІХ ст. Ідеал краси. Основні форми й
асортимент вбрання. Тканини, кольорова гама. Костюм 1804 – 1815 рр. Стиль ампір. Костюм періоду реставрації
(1815 – 1820), зміни в одязі, поширення моди. Костюм 1820 – 1840 рр. Зміна моди (Бідермайєр і романтизм).
Зміна силуету 1840 – 1870 рр. (друге рококо). Мода 1870 – 1890 . Мода наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Стиль
модерн. Зміна силуету. Вплив спорту і модних салонів на костюм. Функція і декоративність. Конструктивне
вирішення одягу.
Українське вбрання
Одяг на території України у давні часи.
Вбрання скіфів (VІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.). Матеріали, з яких виготовляли одяг. Основні форми
чоловічого і жіночого вбрання. Соціальна функція одягу. Високий художній рівень одягових прикрас. Скіфська
пектораль – шедевр світового ювелірного мистецтва. Використання у декорі вбрання знаті, нашитих золотих
пластинок. Характеристика зачісок, головних уборів, взуття, поясів, прикрас. Характерні риси одягу сарматів,
гунів. Одяг давньослов’янських племен на рубежі та в першій чверті І тис. н.е.
Одяг східних слов’ян ІV – VІІІ ст. Матеріали з яких виготовляли одяг. Форми одягу. Перше
зображення вишивки на срібних фігурках з Мартинівського скарбу (V – VІ ст.) як яскраве свідчення декорування
вишиттям українських сорочок у ранньослов’янську добу. Головні убори, взуття, прикраси.
Одяг населення України – Руси ІХ – ХV ст. Характеристика періоду. Згадки про матеріали та
одяг у літописних джерелах, зображення в книжкових мініатюрах. Тканини та одяг у літературних джерелах
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(“Слово о полку Ігоревім”). Одяг населення Київської держави (селян, ремісників, дружинників-лицарів,
знаті, князів). Привізні золототкані та шовкові тканини в одязі князів і знаті. Культурні зв’язки з Візантією. Вплив
Візантії на одяг князів. Основні форми одягу. Головні убори, взуття. Різноманітність художніх прийомів
виготовлення прикрас (скань, чернь, зернь, перетинчаста емаль та ін.). Види прикрас та їх знакова функція.
Український традиційний стрій ХVІ – ХVІІ ст.
Характеристика періоду. Подальше формування українського національного костюму. Одяг українців
ХVІ – ХVІІ ст. Одяг в образотворчому мистецтві (портретний живопис, графіка, іконографія). Класифікація і
типологія одягу. Основні складові частини українського вбрання. Типи сорочок, верхнього одягу (свита, кожух,
кирея, капота, чуга, сердак, опанча). Нагрудне вбрання (хутряне, сукняне), пояси, взуття, головні убори
(солом”яні, сукняні, хутряні). Стрій української еліти. Одяг на портретах К.К.Острозького (ХVІ ст.), Софії
Острозької (ХVІ ст.), Раїни Вишневецької (кінець ХVІ – початок ХVІІст.), Беати Острозької (копія з оригіналу
1539 р.), К.Збаразького (початок ХVІІ ст.), І.Даниловича (перша половина ХVІІ ст.), Богдана Хмельницького
(Гравюра В.Гондіуса ХVІІІ ст.). Одяг міщан, рядових козаків.
Український стрій ХVІІІ ст.
Характеристика періоду. Основні форми одягу і головних уборів, взуття, поясів. Художні особливості
тканин і строїв. Живопис ХVІІІ ст. як джерело вивчення українських строїв. Вбрання знаті в українському
малярстві (“Подорож на прощу шляхетної особи у ХVІІІ ст.”). Портрети Параски Сулими (1754), Семена Сулими
(1754), Єфима Дарагана, Наталі Розумовської, Олени Галаган, Ганни Полуботок. Малюнки О.Рігельмана і
Т.Калинського як джерело вивчення українського вбрання всіх верств суспільства ХVІІІ ст. Зміни в одязі козаків.
Характерні риси козацького строю ХVІІІ ст. Вбрання міщан, селян.
Український національний стрій ХІХ – початку ХХ ст.
Зміни в одязі під впливом мануфактурних і фабричних виробництв. Вплив західноєвропейської моди
на костюм української еліти.
Спільні риси у традиційному вбранні на всіх теренах України. Регіональні відмінності в українському
народному вбранні ХІХ ст. Етнографічне районування України на матеріалах національних строїв ХІХ ст.
Гуцульське вбрання. Характеристика етнографічного регіону. Основні компоненти і локальні
комплекси строю. Чоловічий одяг. Типи сорочок, характер оздоблення. Види поясного вбрання. Нагрудний одяг,
верхній одяг, взуття, головні убори. Види жіночого гуцульського вбрання. Типи сорочок. Поясний одяг,
нагрудний, верхній. Види взуття. Головні убори. Способи ношення одягу. Художні особливості гуцульського
вбрання. Особливості весільного строю.
Бойківській стрій. Характеристика етнографічного реґіону. Чоловіче вбрання. Типи сорочок (з
уставками, без уставок, з розрізом на спинці), поясного вбрання (полотняні штани, сукняні). Характерні
особливості верхнього одягу. Типи взуття. Види головних уборів. Доповнення до строю. Жіночий стрій. Типи
сорочок (тунікоподібна, з розрізом з правого боку, поликова). Поясне вбрання. Плетені і ткані пояси. Безрукавний
одяг. Верхнє довгополе вбрання. Полотняне довгополе вбрання. Дівочі зачіски і головні убори. Жіночі зачіски і
головні убори. Прикраси. Традиційне взуття. Художні особливості бойківських строїв.
Традиційне вбрання Лемків. Характеристика реґіону. Основні складові частини народних
лемківських строїв: сорочка, поясне вбрання, безрукавки, верхній одяг. Основні види взуття. Головні убори.
Доповнення до одягу та його оздоблення. Жіночий одяг. Основні форми вбрання: сорочка-чехлик, спідницяфартух, запаска. Характеристика безрукавного вбрання. Верхній довгополий одяг. Зимове вбрання. Зачіски дівчат
і жінок. Головні убори дівчат. Прикраси. Взуття. Художні особливості весільного вбрання.
Народний стрій українців Закарпаття. Етнографічна характеристика населення Закарпаття.
Особливості заселення краю. Етнографічні групи українців: долиняни лемки, бойки, гуцули. Основні форми
чоловічого вбрання. Натільний одяг, поясний. Традиційний зимовий одяг петек, одяг із сукна. Оздоблення
чоловічого строю. Головні убори. Взуття. Жіночий стрій. Характеристика коротких сорочок з плечовим розрізом і
довгих сорочок. Поясний одяг. Безрукавне і верхнє сукняне вбрання. Хустки як верхній плечовий одяг. Головні
убори дівчат і жінок. Характеристика весільного вбрання. Художні особливості весільних строїв українців
Закарпаття.
Народний стрій українців Північної Буковини. Характеристика реґіону. Чоловіче вбрання.
Основні форми одягу: сорочка, полотняні штани, сукняні гачі, безрукавки, верхній довгополий одяг.
Характеристика головних уборів: солом”яних фетрових і хутряних. Види взуття. Основні компоненти жіночого
строю: сорочка у перекид, сорочка-морщанка, поясне вбрання, нагрудний безрукавний одяг, верхнє сукняне
вбрання, кожух, взуття. Основні риси головних уборів. Художні особливості строю. Весільне вбрання.
Народні строї Покуття. Характеристика етнографічного реґіону. Характеристика строїв
Коломийщини, Городенківщини, Снятівщини. Натільний одяг, поясний, верхній. Типи поясів. Головні убори.
Стрій сіл Тишківці, Мишин, Великий Ключів. Оздоблення вбрання. Жіночий стрій. Характеристика сорочок,
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поясного вбрання, верхнього одягу та головних уборів. Оздоблення переміток. Особливості дівочого
строю із села Тишківці. Весільне вбрання та його символіка.
Традиційне вбрання на Поділлі. Західне Поділля. Характеристика регіону. Чоловічий стрій у
Західному поділлі. Складові частини строю: сорочка, її типи; різновиди поясного вбрання, верхній одяг, головні
убори, взуття, доповнення до одягу. Художні особливості вбрання. Рісування – оригінальний спосіб декорування
чоловічих штанів. Вишивка та її знакова функція. Жіночий стрій. Типи сорочок, крій. Способи оздоблення
сорочок (розміщення орнаменту, різновиди швів). Характеристика поясного, нагрудного і верхнього вбрання.
Пояси. Різновиди дівочих і жіночих головних уборів. Доповнення до одягу, прикраси, взуття. Художні
особливості святкового і весільного вбрання.
Східне Поділля. Характеристика етнографічного реґіону. Чоловічий стрій. Типи сорочок,
поясного вбрання. Пояси. Основні риси верхнього одягу, головні убори. Весільне вбрання. Художні особливості.
Жіночий стрій. Типи сорочок та їх оздоблення. Поясне вбрання. Верхній одяг. Локальні особливості головних
уборів. Оздоблення весільного строю.
Народні строї в Опіллі. Характеристика народних строїв низовинних районів Львівщини.
Основні форми чоловічого вбрання. Натільний одяг. Способи ношення сорочок. Типи поясного одягу. Різновиди
верхнього вбрання. Характерні риси головних уборів. Форми та види шапок (високі та низькі циліндричні, з
квадратним верхом, в’язані вовняні шапки, солом’яні капелюхи). Жіночий стрій. Характеристика крою та
оздоблення сорочок, види та декор безрукавок. Крайки. Поясний одяг. Різновиди верхньої ноші. Головні убори,
взуття, прикраси. Локальні особливості строїв. Характеристика “білого” і “червоного” одягових комплексів
Яворівщини. Характерні риси одягу львівських городян ХІХ – початку ХХ ст. Чоловічий і жіночий одяг у
львівському передмісті ХІХ ст.
Стрій на Волині та Поліссі. Характеристика етнографічних реґіонів. Спільні риси одягу Волині
та Полісся і Поділля. Основні форми одягу чоловічого вбрання Волині (типи натільного і поясного вбрання).
Верхній одяг. Головні убори. Характеристика жіночого вбрання Волині. Натільний одяг (сорочка). Поясне
вбрання. Основні типи верхнього одягу (короткополий кусан, довгопола свита, кожух). Пояси, головні убори.
Типи взуття. Способи декорування основних складових частин строю. Основні риси весільного вбрання. Чоловіче
вбрання Полісся. Основні форми строю (типи сорочок, їх крій, орнаментація). Типи штанів. Ткані і в”язані (брані)
пояси. Верхній одяг, типи свит (сернега, серміга з прохідкою, лантуха з клинами-крилами), доповнення до одягу.
Взуття. Головні убори (сукняні, солом”яні, хутряні). Основні форми жіночого одягу Полісся. Типи сорочок
(уставкові, у перекид, на кокетках), способи їх оздоблення. Поясне вбрання. Незшиті форми (плахти Східне
Полісся), дві запаски, зшиті полотняні і вовняні спідниці. Верхній одяг (типи свит, кожухів). Архаїчні ознаки і
давні традиції поліських жіночих головних уборів. Відмінні риси у строїях Західного, Центрального і Східного
Полісся. Характеристика весільного вбрання.
Народний стрій Слобожанщини. Характеристика реґіону. Чоловічий одяг. Типи сорочок (на
ґестці, уставкова, косоворотка, у перекид). Види поясного вбрання (пістрякові штани). Характеристика
безрукавного одягу. Верхній одяг. Пояс, головні убори. Жіночий одяг. Типи сорочок. Поясне вбрання.
Характеристика безрукавного одягу (парчова корсетка). Верхній одяг. Головні убори. Взуття. Пояс. Прикраси.
Основні риси весільного вбрання.
Художньо-конструктивні особливості традиційного строю в Наддніпрянщині.
Характеристика етнографічного реґіону. Чоловічий одяг. Типи сорочок (лоцманська, уставкова, на ґестці); штанів
(з широким кроєм штанин, вузьким кроєм штанин). Характеристика верхнього одягу. Головні убори. Пояс.
Художні особливості. Жіночий одяг. Типи сорочок. Багатство форм і різноманітність крою поясного вбрання,
нагрудного одягу (однотонна, строката корсетка), юпка, верхнього одягу. Головні убори, взуття, прикраси.
Характеристика весільного вбрання.
Вбрання українців Південно-Причорноморської етнографічної зони та українського
Приазов”я. Характеристика реґіону. Спільні риси одягу у південних областях України з одягом Середнього
Подніпров”я. Вплив одягу робітників. Чоловічий одяг. Типи сорочок (у перекид, лоцманська, уставкова). Види
поясного вбрання (штани з широким кроєм штанин, вузьким, штани-іршанки). безрукавний одяг (жилет). Верхній
одяг (свита, бушлат– “діжурка”, кирея, кожух, кожушанка, толуб, бурка). Характеристика головних уборів (бриль,
картуз, шапка з овчини). Пояс. Взуття (чоботи – витяжки). Жіночий одяг. Типи сорочок (сорочка до таліъ, з
уставками, гесткою). Поясне вбрання (джерга, плахта, спідниця, фартух). Верхній одяг. Характеристика
верхнього короткополого вбрання. Особливості верхнього довгополого одягу. Зміни в одязі 40-х років ХХ ст.
Головні убори. Взуття. Прикраси. Особливості весільного строю.
Костюм як джерело натхнення для митців Використання народних традицій українського
строю в сучасному моделюванні одягу.
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Історія худо жн ьої тканини
Зарубіжні тканини.
ТЕКСТИЛЬ В МИСТЕ ЦТВІ Д АВНІХ ЦИВІЛІЗ АЦІЙ. Тео р ії виникн ення тк ацт ва
(міфологічн а та н аукова). Загальні відомо сті п ро тк ан ин у. Художнє тк ац тво у Стар одавн ьо му
Єгипті. Сировин а, техніки ви готовлення та декор ування тканин. Асор тимент. Художня
тканина Месо потамі ї. Вавилон ські вишивки в пи семних джер ел ах античн их авторів.
Пер едньо азі атські ки лими з к урганів гірсько го Алтаю 5 си. до н. е. Медальйо нні та сітчасті
композиційні схеми килимів.
АН ТИ ЧНІ ХУДО ЖН І ТКАНИНИ
Худо жні тканини в мистецтві Ел ади. Одягові тканини в д ав ньогрец ькій літер атурі
(Ілі ада, Оді сея). Ор н аментальні типи давн ьо гр ецьки х одягових тканин . Зр азки декор ативних та
одяговоих ткани н із скіф ських к ур ганів Північно го Пр ичо р но мор’я. Шовкові тканини у
старод авньо му Ри мі: асор тимент, художн ьо-стилі стичні особливості, си мволік а кольор у.
ХУДОЖНІ ТКАНИНИ РАННЬ ОГО СЕР ЕДНЬОВІЧЧЯ
Худо жні тканини коптського Є гипту: ц ентри виготовл ен ня, ф ункціон ал ьне
призначення, специфіка техноло гічних прийомів ви готовлення та д еко рування. Шовкові
тканини Сасанідськ ого Ірану в євро пей ських збірк ах. Трад иційні схеми побудови
орн аментал ьних к омпозицій в ір ан ськи х шовкових тк анин ах. Виробн иц тво та художні
особл иво сті візантійськи х шовкови х тканин 7 -9 ст. Д екор ативні тк ан ин и в хри стиянсько му
хр амі.
ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО СЕРЕДНЬОВІЧН ОГО СХОДУ
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Традицій ні спо соби виго товлення та д ек ор ування худо жніх тканин в Індії.
Одягові тк анини для індійськи х сарі та способи ї х о рнамен тації. Кашмі рські шалі:
композиційні схеми орн аментації. Тр адиції та специфік а китай сько го шовкоткацтв а.
Си мволік а кол ьор у та сюжетни х зобр ажень в ор н аментації к итайськ и х зразк ови х шовкови х
тканин. Центри шов коткацтв а в середн ьовічній Японії. Специфіка орн аментації японськи х
шовкових тк анин для театр ал ьни х костюмів. Си мволіка кол ьор у та орнаментації тр адиційни х
кімо но.
Терито ріальні гр уп и мусул ьманськ и х шовкових тк анин. Ки ли мар ство ар аб ського
Сходу.
ХУДОЖНІЙ ТЕКСТИЛЬ СЕРЕД НЬОВІЧ НОЇ ЄВР ОПИ
Ткацтво в си стемі р озвитку р емесел у сер ед ньовічній Європ і. «Ро ман ськ а ткнин а»,
«готи чна тк анин а», шовкотк ац ькі майсте рні Сицилії. Шпалерн е тк ацтво в сер едн ьовічній
Європі: провідні цен три виготовл ен ня, тематичні се рії кили мів та ї х пр изначен ня.
Сер едньовічна симво ліка в гобел ен ах.
ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО У ЄВР ОПІ 15-16 ст.
Основні європ ейськ і центри в иготовл ен ня ренесан сни х тканин. Асорти мент.
Особливості
про мислово го
шовковиро бництва.
Італій ськ е
ренесан сне
шовкоткацтво.
(Вен ецій ські та генуезькі ок самиити, о со бливості ткацьких техноло гій, ко мп оз иційні при йо ми
орн аментації). Італійські ок самити в збірках музеїв Украї ни (ДМУД М, ЛМЕХП, ЛІМ).
Орнаментація італійськи х рен есан сни х тканин в ук р аїнсько му портр етному маляр ств і 16-1 7 ст.
ХУДОЖНІ ТКАНИНИ У ФРАНЦУЗЬКОМУ МИСТЕЦТВІ ДОБИ АБСОЛЮТИЗМУ
Істо рія
становл енн я
та
діял ьність
ліонської
шовко ткац ької
ман уф актур и
(Особливо сті ор ганізації ви робництв а). Визн ачення поняття „барокова тк ани на”. Асорти мент
художні х ткани н. Тканини „Люд овіка XIV” (ко мпо зиційн а будов а, орнаментал ьні мотиви,
колорит). Технік а „p oint-r entr e” в інтер’ єрни х тк анинах. Французькі худо жні тканини XVIII
ст.
Фран ц уз ький інтер”єр 18 ст. як зразок синтезу прикл адни х мистец тв. Особливості
орн аментації тк анин ст ил ю “р еген тств а”, “рококо”, “Людовіка XVI”, “кл асици зму”. Творчі сть
Філіп а Де Лассаля. Відображення здобутків Франц уз ької б уржуазної р евол юції у тек стилі.
Ампірні тк анин и. Ви бійка Жюї. Заснув ання та п ер ші серії шпал ер мануфак тури Гобел енів у
Парижі. Сюжетна осн ова та технологічні прийоми вик он ання шпал ер. Впл ив творчості
провідних євро пей ських живоп исців на стилістику шпал ер но го тк ац тва: по зитивні та н егативні
наслідки. Діяльність придворних худо жників франц узьких ко ролів у цар ині шпалер ництва
(Шарл ь Лебр ен , Фр ансуа Буше та і н.).
ЄВРОПЕЙСЬ КІ ХУДОЖНІ ТКАНИНИ КІНЦЯ 19- ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст.
„Гільдія століття” та творчість Уільяма Моріса в царині відродження ручного ткацтва. Стильові
особливості шпалерних тканин фірми „Морріс енд Со”.
Кул ьт жінк и та ф актор моди у тек сти льно му ди зайні початк у ХХ ст.. Стил ь мод ер н
в орнаментації художніх тканин. Творчі сть Поля Пуаре (Пар иж). Сценогр афія та текстил ьна
мод а. Ар-д еко в орн аментації одягових тк анин 20-х рр. Творчість Соні Д елон е в царині
текстил ьного д изайну.
Аб стр актне мистецтв о та худо жня ткан ина. Р адян ський конструк тивіз м в художні х
тканинах. Твор чість О. Ек стер. Тек стил ьні май стерні в ні мецькій ремісни чій шко лі Баугауз:
Діяльність Гюнти Штольц, Анні Ал ьб ер с.
РОСІЙСЬКІ ХУДОЖН І ТКАНИНИ
Історичні відомості про налагодження промислового виробництва художніх тканин у Росії (Царська
монополія на виготовлення та продаж коштовних тканин). Діяльність підневільних ткачів у “хамовних
слободах”. Особливості національної вибійки (крашаніни). Російська вишивка “картуліне”. Налагодження
шпалерного ткацтва при дворах російських царів. Початки промислового виробництва вибійчастих ситців.
(Купавінська мануфактура). Іванівські ситці 18-19 ст. Стильові особливості орнаментування вибивних ситців:
кумачеві ситці.
Експорт ро сій ськи х художні х тк ан ин у Єв роп у. Ро сійські р адя нські агі тацій ні ситці
20-х років. Кубо-ф утури зм в орн аментації художні х тканин. Радянськ а символік а в
декор ув ан ні тканин.
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ХУДОЖНІ ТКАНИН И В УКРАЇНІ
ТКАЦТВО НА ТЕР ЕНАХ РУСИ- УКРАЇНИ
Найдавніші відомості про початки ткацтва на території України. Художнє ткацтво в трипільській
культурі 4-3 тис. до н. е: археологічні знахідки, гіпотези технологічного виготовлення та декорування тканин.
Ткацькі знаряддя як свідчення вдосконалення ткацького ремесла в археологічних пам’ятках
слов'янської доби на теренах України. Пам”ятки Черняхівської, Зарубинецької культур. Вишивка в пам”ятках
Мартинівського скарбу. Художні тканини Руси-України (ІХ-ХІІІ ст.) Ткацтво в системі ремесел Київській Русі.
Князівські, вотчинні та сільські господарства. (Організація виробництва). Літописні джерела про давньоруські
тканини. Асортимент тканин. Привозні візантійські шовкові та золототкані тканини. Найдавніші зразки
вибійчаних тканин із Чернігівщини. Мозаїки та фрески давньоруських храмів як джерело вивчення орнаментації
художніх тканин. Вишивка та золотошевництво при дворах давньоруських князів.
ХУДОЖНІ ТКАНИНИ В УКРАЇНІ 15-17 СТ.
Виникнен ня н айд ав ніших ткац ьк их цехів н а т ерито рії Украї ни. Спеці алі зації
майстрів -ткачів, о ргані з ація виробництва в мі стах та пр и маєтк ах ф еод алів.
Ік онопи с як
джер ело вивчення ор намен тації худо жні х тканин та ви шивок. Одягові тк ан ини в іконо гр афії
„страшни х судів ”. Літур гійн е шитво, гап тування. Найд авніші зразк и золото шевництв а в
муз ейних збірках У країн и (плащаниця з с. Жиравк а, ф ело нь з м. Золо чів). Проми слове
виго товлення тк анин (сукно, полотн о та ін.). Пер ші шовкоткацькі мануф ак тури в Україні
(Брод и). Золо тоткац тво на з ахідноукр аїнськ и х землях. (Худо жньо -стил ьові особл ивості
золототк ани х поясів та макат .
КИЛИ МАР СТВО ТА ТКАЦТВО В УКРАЇНІ 18-19 СТ.
Вплив стилю бароко на характер художнього вирішення декоративних вишивок та гаптів. Вишивка
української козацької старшини.
Джерела дослідження українського килимарства, історіографія. Типи килимів. (коци, килими,
ліжники). Сировина, барвники та техніки виготовлення килимів (закладна, гребінцева, вузликова).
Теорії ево юції орн аментації укр аї нськ и х килимів від простих геометрични х
первовзорів до
р еалі стично тр ак тован и х ро слинн их орнаментів: авто хтонн а (А. Жук),
з апо зичена (С. Ш уман).
Найдавні ші зр азки укр аїн ськ их панськ их кили мів і з музей ни х збірок. ( Стил ьо ві
особл иво сті, орнамен тація).
Регіональні осередки та локальні особливості українських народних килимів.
Лівобережн ий к илим. Килими Серед н ього Подніпр ов’я (Київськ ий к или м):
композиційн а будова, особливості ор наментації. Поділ ьські ро слинні кил и ми в азонного ти п у.
З мін а ор наментал ьних мотивів та колориту в кили мах в мір у про сув ання зі сходу н а захід.
Волин ськ е кили мар ство. Кили ми Прик арп аття: локал ьні відмі нно сті. Проблеми розвитк у
сучасного народно го килимарства в Укр аї ні.
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТКАЦТВА В УКРАЇНІ 20 СТ.
Регіональні осередки та локальні особливості традиційних художніх тканин. Промислове
виготовлення тканин. Решетилівські узорні тканини (Полтавщина), Кролевецькі узорні тканини (Сумська обл.),
Дігтярівські узорні тканини (Чернігівська обл.). Традиції і новації в народному ткацтві. Художній розпис тканин в
Україні (20-90 рр. 20ст.)
Джерела, дослідження українського гобелену. Витоки та розвиток гобеленного ткацтва в Україні та
його зв”язок з народним килимарством. (Творчість сестер Кульчицьких, О. Музики). Повоєнний український
гобелен ( проблема станковізму у художньому текстилі). Сучасна Львівська школа художнього текстилю
(особистості, індивідуальні творчі манери, виставки, симпозіуми, конференції львівських ткачів).
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