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Консультації Очні консультації: за попередньою домовленістю понеділок 9.30-10.30 
  
Анотація Основою для складання програми для «Практики навчальної» є 

дисципліна «Кольорознавство». Програму вивчення навчальної 
дисципліни «Практика навчальна» розроблено відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом є колірні гармонії, гармонії контрастів, колористичні 
композиції, що викликають певні психологічні стани, колірні гами; 
властивості кольору предметні, площинні, просторові, оптичні властивості 
кольору.  
Міждисциплінарні зв’язки: 
Дисципліни, які забезпечують: Живопис з основами кольорознавства, 
Рисунок, Основи композиції 
Забезпечувані  дисципліни: Композиція і проєктування, Робота в 
матеріалі, Переддипломна практика 
Змістовий модуль 1. Особливості практики навчальної 
Змістовий модуль 2. Творче виконання декоративної роботи  

Заплановані 
результати 
навчання 

Метою проходження практики є закріплення та поглиблення 
теоретичних знань, практичних вмінь й навичок з образотворчого 
мистецтва і декоративного живопису, розвиток творчого мислення, 
формування естетичного смаку у здобувачів вищої освіти, під час 
виконання ними навчальних робіт.  

 
Завдання практики: 
– відпрацювання вмінь та навичок з фахових дисциплін майбутніх 

фахівців декоративного живопису; 
– формування навичок реалізації теоретичного матеріалу на 

практиці та використання їх у розробці творчих проектів, або створенні 
предметів мистецтва, картин тощо; 

– розвиток індивідуального декоративного стилю у здобувачів 
вищої освіти. 

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: 
– технологію роботи з обраним матеріалом; 
– властивості обраних матеріалів; 
– можливості трафарету для оздоблення сучасного інтер’єру. 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


 
вміти: 
– добирати матеріали для створення трафарету; 
– створювати ескіз; 
– адаптувати та стилізувати зображення для створення 

трафаретів; 
– вирізати трафарети з різних матеріалів; 
– наносити малюнок на різні поверхні за допомогою трафарету; 
– розробляти трафарет для оздоблення певної поверхні або 

предмету. 
У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
 володіти навичками міжособистісної взаємодії; 
 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього 
процесу; 
 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 
 проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  
 проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх 
технологій в освітній діяльності. 

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 і мистецтво  

 

Нормативна 
 

Спеціальність 023 
Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 

реставрація  

Семестр 4-й 

Модулів – 2 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 90 год. 

Змістових модулів – 2 
Лекції: 
- год. 

Практичні,:  
90 год. 

Загальна кількість годин – 
90 

Лабораторні: 
- год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента –  

Самостійна робота - год. 

ІНДЗ: -  год. 

Вид контролю: диф. залік 

 

  

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1.  Особливості практики навчальної 
Тема № 1. Вступ. Цілі та завдання, програма практики. Матеріали та інструменти для роботи. 

Організація робочого місця. 
Тема № 2. Збір матеріалу для виконання творчої роботи. 
 
Змістовий модуль 2. Творче виконання декоративної роботи  
Тема № 3. Створення художніх робіт за допомогою трафарету. 
Тема № 4. Авторські вироби із застосуванням трафарету.   
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Особливості навчальної практики 

Вступ. Цілі та завдання,програма практики. 
Матеріали та інструменти для роботи. 
Організація робочого місця 

6  6    

Збір матеріалу для виконання творчої 
роботи 

18  18    

Змістовий модуль 2. Творче виконання декоративної роботи 

Створення робіт за допомогою трафарету 32  32    

Авторські вироби із застосуванням 
трафарету   

34  
34 

   

Разом за дисципліну 90  90    

 
 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кіль- 
кість 
годин 

1 2 3 4 
Змістовий модуль 1. Особливості навчальної практики 

1 1 Тема № 1. Вступ. Цілі та завдання,програма практики. Матеріали та 
інструменти для роботи. Організація робочого місця 

6 

2 1 Тема № 2. Збір матеріалу для виконання творчої роботи 18 
Змістовий модуль 2. Творче виконання декоративної роботи 

3 2 Тема № 3. Створення робіт за допомогою трафарету 30 
4 2 Тема № 4. Авторські вироби із застосуванням трафарету   34 
5  Захист практики  
 Разом 90 

 
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. 



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  
(10-20 балів) 

Т2  
(16-20 балів) 

Т3 (10-
12 

балів) 

Т4  
(24-28 балів) 

Практичні 
завдання (60-
80 балів) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-3 1-3 1-3 1-3 6-8 6-8 10-12 10-12 8-10 16-18 

Підсумковий 
контроль 
(залік) 

до 20 балів 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКТС 

 

 
За шкалою 

ЄКТС 

За шкалою 
100-бальною 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 81 
(добре) 

D 
70 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(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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1. Бёрд М. 100 ідей, що змінили мистецтво / перек. з анг. М. Ковальчук. Київ : ArtHuss, 2018. 
216 с. 
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каталог.  Київ : Зат «Атлант ЮЕмСІ», 2002. 511 с. 
 

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет 
 
1. «До питань теорії композиції». URL: https://www.academia.edu/9321354 
2. Миколаївська обласна бібліотечна асоціація. Навчальні посібники, підручники, присвячені 

аспектам художнього формотворення, композиції, образотворчому мистецтву. Файли доступні для 
безкоштовного завантаження для зареєстрованих користувачів.URL:  http://e-catalog.mk.ua/. 

3. Сторінка сайту відкриває докладну статтю, присвячену видам та законам композиції.URL: 
http://www.startpedahohika.com/sotems-782-1.html 

4. Український сайт «Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970 – 
1980)». Сторінка сайту пропонує декілька пояснень тлумаченню слова «Композиція».URL: 
http://sum.in.ua/s/kompozycija. 

5. Український сайт, присвячений художньому мистецтву, його теоретичному й практичному 
аспекту. URL: https://artwwworld.org.ua 

6. ART UKRAINE. URL: http://artukraine.com.ua/ 



 
 


	ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

