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Консультації Очні консультації:  

Четвер 15:10-16:20 
  
Анотація Навчальна програма виробничо-технологічної практики розроблена 

відповідно до освітньо-професійної програми Декоративний живопис зі 
спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація галузі знань 02 Культура і мистецтво першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти.  
Предметом вивчення курсу є засвоєння фахових знань, вмінь та навичок 
образотворчого, декоративного мистецтва. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Основи живопису, Рисунок, Композиція і 
проєктування, Кольорознавство, Робота в матеріалі. 
Забезпечувані дисципліни: Композиція і проєктування, Робота в матеріалі, 
Живопис, Кольорознавство. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Основи виготовлення виробів (сувенірів) із 
декоративним розписом 
Змістовий модуль 2. Авторські вироби (декоративний розпис) 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу технологічно-виробничої практики 
полягає у закріпленні та поглибленні практичних навичок (отриманих 
здобувачами вищої освіти в процесі фахової підготовки) й здобутого 
індивідуального досвіду з виконання (в матеріалі) окремих виробів 
декоративного мистецтва. 
Завдання технологічно-виробничої практики: 
– набуття практичного досвіду виконання художніх творів (виробів) 
декоративного мистецтва у різних техніках із застосуванням різних 
виражальних засобів та технологій; 
– розробка декількох варіантів ескізів стилізації та колористичних рішень 
виробу; 
– добір необхідних для виконання завдання матеріалів, інструментів. 
– обробка матеріалу та його підготовка до виконання декоративного 
виробу; 
– виготовлення авторського виробу. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: 
– методи аналізу науково-мистецької інформації та етапи проведення 
творчо-експериментальної роботи; 
– основи конструктивно-пластичної та образної мови для створення 

https://moodle.khnnra.edu.ua/course/view.php?id=160


об’єкту декоративного мистецтва з урахуванням особливостей художнього 
задуму; 
– етапи створення  ескізів для об’ємних форм декоративного мистецтва; 
– технологічні особливості у роботі із об’ємними формами. 
вміти: 
– створювати ескізи декоративного розпису для об’ємних форм; 
– виконувати підготовчі етапи з обробки форми для нанесення малюнку; 
– добирати матеріали для певних видів об’ємних форм; 
– наносити авторський декоративний розпис на вироби різних форм. 
У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
– усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді, 
вміти переконувати, визначати пріоритети професійної діяльності; 
– презентувати художні твори та мистецтвознавчі дослідження у 
вітчизняному та міжнародному контекстах, вести переговорні процеси, 
розробляти та представляти результати роботи у професійному 
середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі; 
– усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, 
забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні у 
визначені терміни, управляти власним часом; 
– розвивати навички міжособистісної взаємодії, цінувати та поважати 
різноманітні прояви мультикультурності, формувати здатність працювати в 
міжнародному контексті. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність  
  

 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність,  

освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
02 Культура та мистецтво 

Нормативна 

Освітньо-професійна програма 
023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 
реставрація 

Семестр 6 

Модулів – 2 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 90 год. 

Змістових модулів – 2 
Лекції: 
0 год. 

Практичні:  
90 год. 

Загальна кількість годин – 90 
Лабораторні: 

год 
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 6 
самостійної роботи студента – 0 

Самостійна робота  
0 год. 

Вид контролю: 
диференційований залік 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Основи виготовлення виробів (сувенірів) із декоративним 

розписом 
Тема № 1. Декоративний розпис. 
Тема № 2. Основи створення авторського декоративного розпису. 
 
Змістовий модуль 2. Авторські вироби (декоративний розпис) 
Тема № 1. Авторський декоративний розпис. 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви тем змістових модулів 

Кількість годин 

у
с
ь

о
го

 у тому числі 

л п ср 

1 2 3 4 7 
Змістовий модуль 1. Основи виготовлення виробів (сувенірів) із декоративним 

розписом 
Тема № 1. Декоративний розпис. 
 

- - 30 - 

Тема № 2. Основи створення авторського 
декоративного розпису. 

  30  

Змістовий модуль 2. Авторські вироби (декоративний розпис) 

Тема № 1. Авторський декоративний розпис.   28  
Захист практики   2  
Усього 90 0 90 0 
 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 
 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 
 
Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують про виконання програми та 

індивідуального завдання. 
Форма звітності здобувача вищої освіти за період практики – це подання письмового звіту з 

коротким і конкретним описом видів робіт, які особисто виконувались ним на практиці. У звітах не 
повинно бути зайвої інформації, яка не стосується змісту практики, наприклад, історії підприємства, 
цитування літературних джерел тощо. 

Письмовий звіт разом з іншими документами (завдання, зміст, вступ, спеціальна частина, 
щоденник, висновки, список літератури, зарисовки, ескізи, начерки, роздруковані зразки, фото) 
подаються у вигляді папки. Окремо на розсуд комісії подається проектна частина завдання, картини, 
панно, сувенірні вироби тощо. 

 
№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми, план 
Кількість 

годин 

1 2 3 4 
Змістовий модуль 1. Основи декоративного розпису. Виготовлення сувенірів 

1 1 Декоративний розпис 30 
2 2 Основи створення авторського декоративного розпису 30 

Змістовий модуль 2. Авторські вироби (декоративний розпис) 
1 1 Авторський декоративний розпис 28 
2  Захист практики 2 

Усього 90 



Оформлюється звіт за загальними вимогами академії для оформлення текстових документів. 
Звіт перевіряється та підписується керівником практики від бази практики та академії і завіряється 
печаткою бази практики. 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Форми контролю: контролююча бесіда, індивідуальне усне опитування, перевірка практичної 
роботи. 

Підсумковий контроль перевірка практичної роботи та щоденника практики, залік. 
 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Кількість 
балів 

ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 
Практичні 
завдання  
(20-40 б) 

20 40 20 

Підсумковий 
контроль 
(залік) (20 б) 

20  

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
ЄКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом) 
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