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Силабус курсу  

“Візуальні образи історії: живопис, скульптура, фотографія, кінематограф” 

 

Назва курсу Візуальні образи історії: живопис, скульптура, фотографія, кінематограф 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Історичний факультет, кафедра етнології 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Загальноуніверситетська дисципліна з циклу гуманітарної та соціально-

економічної підготовки 

Викладачі курсу Тарнавський Роман Богданович, доктор історичних наук, доцент, доцент 

кафедри етнології 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Електронна пошта: roman.tarnavskyi@lnu.edu.ua 

Тел.: 097 372 32 42 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Щовівторка, 15:00–17:00 год. (платформа Zoom: https://us04web.zoom.us/j/ 

78109802801?pwd=OTViUVprQUVBYnViWml1cnYyVDIwdz09 

Meeting ID: 781 0980 2801) 

Passcode: 9CPJZ7 

Сторінка курсу https://clio.lnu.edu.ua/course/vizualni-obrazy-istoriji-zhyvopys-skulptura-

fotohrafiya-ta-kinematohraf 

Інформація про 

курс 

Курс розроблено в руслі візуальної антропології, що нині є одним з провідних 

напрямів світової гуманітаристики. Застосування міждисциплінарних 

підходів дозволило поєднати історичні та мистецтвознавчі дисципліни. 

Залучений пласт творів візуальних мистецтв висвітлено не лише з позицій 

історичного джерелознавства, а й використано задля розширення світогляду 

студентів, формування у них естетичних та гуманістичних орієнтирів. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна “Візуальні образи історії: живопис, скульптура, фотографія, 

кінематограф” належить до циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки для студентів другого курсу, та викладається у четвертому 

семестрі в обсязі 3 кредитів за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою та цілями курсу є розширення знань студентів з візуальної 

антропології та формування у них вмінь і навичок використання візуальних 

джерел для представлення історичних явищ, подій та персоналій, вироблення 

вмінь підбирати ілюстративний матеріал з огляду на його якість, 

інформативність та естетичну вартість. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

Брюховецька Л. І. Найцікавіша історія в Європі. Екранні версії / Лариса 

Брюховецька. – Київ: Задруга, 2014. – 496 с. 

Огієвська І. В. Микола Пимоненко: альбом / І. В. Огієвська. – Київ: 

Мистецтво, 2013. – 128 с. 

Bourke White M. Portrait of Myself / Margaret Bourke White. – New York: Simon 

and Schuster, 1963. – 381 p. 

Caldwell E. North of the Danube / Erskine Caldwell and Margaret-Bourke White. – 

New York: The Viking Press, 1939. – 128 p. + 148 p. of plates. 
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Caldwell E. You Have Seen Their Faces / Erskine Caldwell and Margaret-Bourke 

White; foreword by Alan Trachtenberg. – Third edition. – Athenes: University of 

Georgia Press, 1995. – 22 p. 

Eisenstaedt A. Eisenstaedt on Eisenstaedt: A Self-portrait / Alfred Eisenstaedt. – 

New York: Abbeville Press, 1985. – 119 p. 

Karsh Y. Faces of Destiny: Portraits by Karsh / Yousuf Karsh. – Chicago; London: 

Ziff-Davis Publishin, and George G. Harrap, 1946. – 158 p. 

Karsh Y. Portraits of Greatness / Yousuf Karsh. – Toronto; New York: University 

of Toronto Press, Thomas Nelson and Sons, 1959. – 208 p. 

Karsh: Beyond the Camera / introduction and commentary by David Travis. – 

Boston: David R. Godine Publisher, 2012. – 38 p. 

Meltzer M. Dorothea Lange: A Photographer’s Life / Milton Meltzer; with a 

foreword by Naomi Rosenblum. – Syracuse, New York: Syracuse University Press, 

2000. – 376 p. 

Wells W. Silent Theater: The Art of Edward Hopper / Walter Wells, Phaidon Press, 

2007. – 264 p. 

Yousuf Karsh: Regarding Heroes / selected, with an essay, by David Travis. 

biographical sketches by Patricia Kouba. – Boston: David R. Godine Publisher, 

2009. – 190 p. 

Інтернет-ресурси: 

Genthe photograph collection (Library of Congress) // Режим доступу: 

http://www.loc.gov/pictures/item/94837677. 

Google Arts and Culture // Режим доступу: 

https://www.google.com/culturalinstitute. 

International Photography Hall of Fame and Museum // http://iphf.org. 

Photographs by Yousuf Karsh // National Portrait Gallery // Режим доступу: 

https://www.npg.org.uk/collections/search/set/262/Photographs+by+Yousuf+Karsh. 

Photography and the Great Depression // Режим доступу: 

https://lis471.wordpress.com. 

Yousuf Karsh, master photographer of the 20th century // Режим доступу: 

https://karsh.org. 

Для студентів підготовлено конспект лекцій та візуальну хрестоматію 

для оптимального засвоєння передбаченого курсом матеріалу. 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 години лекцій, 16 годин практичних 

занять та 58 години самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення курсу студент буде: 

знати головних художників, скульпторів, фотографів та кінематографістів, 

творчість яких важлива для створення візуальних образів історії; 

розуміти тенденції у розвитку живопису, скульптури, фотографії та 

кінематографу впродовж історії, особливості естетичного та інформативного 

критеріїв творів мистецтва; 

вміти аналізувати твори мистецтва як історичні джерела, створювати якісні 

презентаційні матеріали, що допомагають продемонструвати знання 

фактичного матеріалу, естетичні смаки та ораторське мистецтво. 

Ключові слова Візуальна антропологія, історії, живопис, скульптура, фотографія, 

кінематограф, візуальні джерела. 

Формат курсу Очний 

Час і місце Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого розуміння 
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проведення 

навчальної 

дисципліни 

тем. 

Теми 1. Створення візуальних образів історії: теоретичний аспект. 

2. Шляхи та способи візуалізації історії. 

3. Інформаційний та дидактичний потенціал історичного живопису. 

4. Пам’ятники як візуальні образи історії. 

5. Фотографія як історичне джерело. 

6. Історичний кінематограф: документальна та художня складові. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії та 

мистецтвознавства, достатніх для сприйняття категоріального апарату курсу. 

Навчальні методи 

та техніки,  

які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, тести та творчі проєкти, зокрема, есеї та укладання 

екскурсійних маршрутів та ін. 

Необхідне 

обладнання 

З урахуванням особливостей навчальної дисципліни та умов дистанційного 

навчання необхідний комп’ютер з програмним забезпеченням для створення 

та відображення презентацій і відеоматеріалів. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням: 

практичні заняття: 45% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 45; 

творча робота: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 

30 балів; 

контрольний замір (модуль) у формі тестування: 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 25 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями. 

Література. Уся література, яку студент не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали за практичні заняття, за 

творчу роботу та за тестування. При цьому обов’язково враховується 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття, користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в 

цілях не пов’язаних з навчанням, списування та плагіат, несвоєчасне 

виконання поставленого завдання тощо. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

практичних занять 

та самостійного 

опрацювання 

1. Інформативна складова візуалізації історії. 

2. Мнемонічна складова візуалізації історії. 

3. Теоретичні засади візуалізації історії: технічні та змістові вимоги до 

зображень. 

4. Шляхи та способи візуалізації історії: ілюстрації, слайд-шоу, 

документальні та художні фільми. 
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5. Роль образотворчого мистецтва у створенні візуальних образів історії. 

6. Роль живопису у відтворенні настрою епохи. Портретний живопис. 

7. Відображення повсякдення та історичних подій у живописі. Історія різних 

епох та періодів в образотворчому мистецтві. 

8. Скульптурна іконографія головних постатей історії України та світу. 

9. Відображення історичних подій у скульптурі. 

10. Мистецька та ідеологічна складові пам’ятників. 

11. Роль фотографії у створенні візуальних образів історії. 

12. Знакові фотографії як символи історичних подій та явищ. 

13. Видатні фотографи ХХ ст.: стиль та сюжети робіт. 

14. Історичні постаті на світлинах авторства видатних фотографів ХХ ст. 

15. Міжвоєнний період та Друга світова війна на світлинах. 

16. Особливості історичного кінематографу в порівнянні з документальними 

фільмами. 

17. Тематичний спектр українського та світового історичного кінематографу. 

18. Фільми про історичні події, явища та історичних постатей: точність і 

повнота висвітлення перебігу. 

19. Зображення головних історичних постатей у кінематографі. 

20. Відображення сфери повсякдення в історичному кінематографі. 

21. Візуальна схожість акторів на історичних персоналій. 

22. Викривлення історичної інформації в історичному кінематографі. 

23. Історія античності та середніх віків в образотворчому мистецтві. 

24. Історія раннього нового часу в образотворчому мистецтві. 

25. ХІХ та ХХ століття в образотворчому мистецтві. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 

 


