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Освітній рівень другий (магістерський) 

Форма проведення  Тестування у системі електронного навчання 

Moodle. Під час проведення екзамену 

використовується додаток Hangout Meet задля 

запобігання фальсифікації чи іншим проявам 

академічної недоброчесності. Консультування 

щодо організації та проведення екзамену 

відбувається в он лайн форматі з використанням 

додатку Hangout Meet. 

Тривалість проведення 2 академічні години 

Максимальна кількість 

балів  

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

За підсумками тестування здобувач може набрати 

40 балів максимально. Оцінка автоматично 

генерується системою електронного навчання 

Moodle та виводиться на екран відразу по 

завершенню тестування 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Технічні засоби – комп’ютер. 

Встановлені програми Google Chrom, Google 

Meet, Moodle. 

Орієнтовний перелік 

питань 

1. Автор іконологічного методу дослідження 

творів мистецтва 

2. Засновник формально-стилістичного методу 

дослідження творів 

мистецтва 

3. Метод іконографічного аналізу це – 

4. Метод іконологічного аналізу це – 

5. Психоаналіз як метод сформувався в: 

6. Верхня частина колони, що бере на себе 

навантаження від 

горизонтальних балок перекриття називається 

7. Трикутне завершення фасаду будівлі, портика, 

що з боків обмежене двома схилами даху й 

карнизом при основі… 



8. Стрижень (стовбур) колони. Знаходиться між її 

базою і капітеллю 

9. Гравюра на дереві це – 

10. Літографія це – 

11. Різновид гравюри на металі, який дозволяє 

отримувати відтиски з друкарських форм, які 

попередньо оброблені кислотами 

12. Гострокінечна декоративна башта, що увінчує 

контрфорс в готній конструкції 

13. Вертикальна конструкція у вигляді висунутої 

назовні частини стіни, вертикального ребра чи 

окремої опори, зв’язаної зі стіною аркбутаном 

14. Стиль мистецтва Середньовіччя 

15. Ребро склепіння в готичній конструкції 

16. Першими перейшли від фарб на воді до 

олійних фарб 

17. Архітектурно оформлений вхід в будівлю 

18. Який зі стилів є заключною фазою стилю 

класицизм 

19. Засновником жанру натюрморт був 

20. Представник архітектури стилю модерн 

21. Художню систему неопластицизм створив 

22. Час існування стилю ар деко 

23. Представник фовізму 

24. «Хеппенінг» у перекладі 

25. Прийом, типовий для художника абстрактного 

експресіонізму 

26. Засновник концептуального мистецтва 

27. Який з напрямків належить мистецтву другої 

половині ХХ століття 

28. Автор есе «Орнаментт чи злочин» 

29. Автор твору «Оммаж Сальвадору Далі» 

30. Автор архітектонів 
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