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Анотація Програму вивчення практики «Практика мистецька» розроблено 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Дизайн одягу» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн. 
Предметом вивчення курсу є об’єкти декоративного мистецтва і дизайну 
одягу, дослідження українського народного костюму. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Композиція, Спецiальний живопис, Основи 
живопису та кольорознавства, Основи рисунку, Технологiя та 
матеріалознавство. 
Забезпечувані дисципліни: всі фахові дисципліни. 
Програма навчальної дисципліни складається з такого змістового модуля: 
Змістовий модуль 1. Об’єкти мистецтва і дизайну. 
Змістовий модуль 2. Український народний костюм. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: є закріплення і поглиблення студентами знань, 
отриманих при вивченні теоретичних і практичних дисциплін і придбання 
ними практичних навичок і компетентностей у сфері професійної 
діяльності, розвиток творчої уяви, образного мислення і художнього 
смаку. 
Завдання навчальної практики: ознайомлення з об’єктами природи, 
мистецтва і архітектури, експозиціями музеїв м. Запоріжжя; всебічний 
розвиток об'ємно-просторового мислення, образотворчих, колористичних 
і композиційних навичок; підвищення культурного і професійного рівня 
студентів; набуття навичок створення графічних копій з предметів 
музейного значення; використання і творча інтерпретація різних джерел 
творчості – від натурних форм до історико-мистецьких зразків; 
формування професійних навичок для дизайнерських розробок у сфері 
дизайну одягу, ознайомлення майбутніх фахівців дизайну одягу з 
картиною історичних костюмів різних регіонів України. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: основи рисунку, живопису та кольорознавства, основні принципи 
композиції, її складові частини, що лежать в основі образотворчої грамоти 
багатьох видів художньої творчості; відрізняти за певними ознаками: 
кольором, орнаментом; за основними конструктивними особливостями 
народний одяг регіонів України. 
вміти: виконувати замальовки з творів мистецтва, експонатiв в музеї та 
виставок; досягти графічної культури виконання, точності та ретельності 
опрацювання ескізів; застосовувати на практиці основні закономірності 
рисунку, живопису і композиції в процесі копіювання чоловічого і жіночого 
народного (історичного) костюма, предметів побуту, головних уборів, 
взуття, аксесуарів, вишивки, мережива, зразків тканин; виражати 
особливості українського народного костюму, головних уборів, предметів 
побуту основними прийомами стилізації і декоративної переробки. 

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


компетенцій: здатність організовувати власну діяльність, визначати 
методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх 
ефективність і якість; використовувати інформаційно-комунікаційні 
технології для вдосконалення професійної діяльності; орієнтуватися в 
умовах частої зміни технологій у професійній діяльності; креативність, 
здатність до системного мислення; турбота про якість виконуваної 
роботи; застосовувати знання і уявлення про основні закономірності й 
сучасні досягнення світового і національного дизайну та вміння їх 
використовувати для розв’язання дизайнерських задач; розуміти сутність і 
соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий 
інтерес. 
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 
022 Дизайн  Семестр 2 

Модулів – 2 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 

Змістових модулів – 2 
Лекції: 

Практичні, 
семінарські:  

90 год. 

Загальна кількість годин – 90 Лабораторні: 
год 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних  
самостійної роботи студента  

Самостійна робота  
Модульний контроль 

Вид контролю: залiк 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Об’єкти декоративного мистецтва і дизайну одягу 
 

Тема 1. Ознайомлення зі змістом та метою мистецької практики та з об’єктами 
народного декоративного мистецтва і дизайну одягу в бiблiотеках 

Ознайомлення з змістом та метою практики, видача індивідуальних завдань. Роз’яснення 
мети та задач мистецької практики. Вступний інструктаж з безпеки руху, обережного поводження на 
дорогах, в місцевих музеях, виставкових залах, постійних та пересувних виставок в межах міста. 

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


Ознайомлення з фаховою літературою та збір матеріалів в бібліотеках. 
 
Тема 2. Ознайомлення з об’єктами народного декоративного мистецтва і дизайну одягу 

в iнтернет-ресурсах 
Ознайомлення з об’єктами народного декоративного мистецтва і дизайну одягу та збір 

матеріалів в iнтернет-ресурсах. 
 
Тема 3. Ознайомлення з об’єктами народного декоративного мистецтва і дизайну одягу 

в експозиціях музеїв 
Ознайомлення з експозиціями місцевих музеїв, виставкових залів, постійними та пересувними 

виставками, музеями під відкритим небом, тощо. Зарисовки творів народного декоративного 
мистецтва. Зарисовки форми, елементів крою, орнаменту, вишивки, аплікацii та головних уборів і 
взуття українського народного костюму. 

 
Змістовий модуль 2. Український народний костюм 

 
Тема 4. Дослідження українського народного костюму часу заселення запорізького 

регіону 
Замальовки жіночого та чоловічого народного одягу часу заселення запорізького регіону. 

Дослідження форми за конструктивними поясами. Використання кольору та декору, фактура тканин. 
Головні убори та взуття. 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 
денна форма 

усього у тому числі 
л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Об’єкти декоративного мистецтва і дизайну одягу 
1.Ознайомлення зі змістом та метою мистецької 
практики та з об’єктами народного декоративного 
мистецтва і дизайну одягу в бібліотеках. 

14  14    

2. Ознайомлення з об’єктами народного 
декоративного мистецтва і дизайну одягу в 
iнтернет-ресурсах. 

10  10    

3. Ознайомлення з об’єктами народного 
декоративного мистецтва і дизайну одягу в 
експозиціях музеїв. 

60  60    

Разом за змістовим модулем 1 84  84    
Змістовий модуль 2. Український народний костюм 

4. Дослідження українського народного костюму 
часу заселення запорізького регіону. 

6  6    

Разом за змістовим модулем 2 6  6    
Разом 90  90    
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 1 Ознайомлення з фаховою літературою та збір матеріалу в бiблiотецi. 
Зарисовки форми одягу, цікавих елементів, візерунків, декоративних елементів 
конструктивних форм та лiнiй одягу. 

14 

2 2 Ознайомлення з об’єктами дизайну одягу та збір матеріалів в iнтернет-
ресурсах. Зарисовки цікавих елементів, ідей, пропозицій, візерунків, декоративних 
елементів, конструктивних форм та лiнiй одягу. 

10 

3 3 Ознайомлення з об'єктами дизайну одягу та та збір матеріалів з експозицій 
місцевих музеїв, виставкових залів, постійних та пересувних виставок. 
Зарисовки одягу, цікавих елементів, візерунків, декоративних елементів 
конструктивних форм та лiнiй одягу. 

60 

4 4 Дослідження українського народного костюму часу заселення запорізького 
регіону. Замальовки жіночого та чоловічого народного одягу часу заселення 

6 



запорізького регіону. 
Разом 90 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Практика мистецька» 

застосовуються такі методи: 
– методи усного контролю: індивідуальне опитування, залiк; 
– методи контролю: творча робота (перегляд практичних робіт за семестр); 

– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 

Практичні заняття (58 б) 1-7 1-5 1-44 1-2 
Поточний модульний контроль (22 б) 20 2 
Підсумковий контроль (20 б) До 20 балiв 

 
Загальні критерії: 

90-100 балів (відмінно): 
– студент глибоко володіє теоретичними знаннями з дисципліни, виявляє 

особливі творчі здібності, вміє використовувати набуті знання, вміння і здібності у 
практичних роботах; 

– без допомоги викладача знаходить оригінальні композиційні рішення; 
– вміє мислити асоціативно; 
– вміє гармонійно вирішувати композицію в кольорі, витриманої в єдиному 

колориті; 
– самостійно шукає нові творчі концепції та образні якості в рішенні 

практичного завдання; 
– виконує роботи на бездоганному технічному рівні; 
– приємне загальне враження від роботи, яке засвідчує високі творчі 

здібності студента та його гарний смак. 
 
82-89 балів (дуже добре): 

– студент вільно володіє законами композиційного формоутворення, вміло 
використовує набуті знання і здібності у практичних роботах; 

– образно виражена сутність завдання; 
– використані прийоми гармонізації композиції кольором та тоном; 
– застосовані різні композиційні прийоми; 
– достатня графічна культура виконання; 
– робота виконана в повному обсязі, але має деякі недоліки, складає 

позитивне загальне враження, яке засвідчує про здібності студента та його добрий 
смак. 

 
74-81 бал (добре): 

– самостійно відтворена основна ідея; 
– композиційне рішення відповідає навчальному завданню; 
– образно виражена сутність завдання; 
– використані прийоми гармонізації композиції кольором та тоном; 
– застосовані різні композиційні прийоми; 
– достатня графічна культура виконання; 
– робота виконана в повному обсязі, але має деякі недоліки, серед яких є 

суттєві, складає позитивне загальне враження, яке засвідчує про здібності студента 
та його добрий смак. 

 
64-73 бали (задовільно): 

– теоретичні знання використані мало, в практичних роботах навичками та 
уміннями володіє на посередньому рівні; 



– не достатня самостійність у задумі; 
– не завжди знайдене цікаве рішення теми; 
– не завжди відбувається відповідність компоновки навчальному завданню; 
– невдало вирішена композиція в кольорі; 
– вирішення композиції на стандартному рівні, у загальних рисах; 
– на технічному рівні композиція виконана неохайно або невдало 

застосовані техніки та прийоми; 
– робота невиразна. 

 
60-63 бали (достатньо): 

– теоретичні знання використані мало, в практичних роботах навичками та 
уміннями володіє на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 
репродуктивному рівні; 

– не самостійність у задумі; 
– не цікаве рішення теми; 
– не завжди відбувається відповідність компоновки навчальному завданню; 
– невдало вирішена композиція в кольорі; 
– вирішення композиції на стандартному рівні, у загальних рисах; 
– на технічному рівні композиція виконана неохайно або невдало 

застосовані техніки та прийоми; 
– робота невиразна. 

 
35-59 балів (незадовільно): 

– студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального матеріалу; практичні навички не розвинені; 

– відтворення законів композиції, компоновка відповідно навчального 
завдання на елементарному рівні; 

– слабке володіння засобами образно-художнього вирішення композиції; 
– відсутня гармонія в кольоровому вирішенні композиції; 
– графічна культура художнього зображення на низькому технічному рівні; 
– робота виконана не в повному обсязі, неохайна, примітивна, засвідчує 

слабкі здібності студента. 
 
1-34 бали (незадовільно): 

– студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, практичні навички не розвинені; 

– не знання законів композиції, компоновка відповідно навчального 
завдання на елементарному рівні; 

– елементарне володіння засобами образно-художнього вирішення 
композиції; 

– відсутня гармонія в кольоровому вирішенні композиції; 
– примітивне рішення тем; 
– графічна культура художнього зображення на низькому технічному рівні; 
– робота виконана не в повному обсязі, неохайна, примітивна, засвідчує 

слабкі здібності студента. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 90–100 
(відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 
B 82–89 

(дуже 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) 

 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛIКУ 
1. Охарактеризувати форму та cилует укрaїнського народного костюму часів заселення 

запорізького регіону. 
2. Який колорит переважав в українському народному костюмі часів заселення 

запорізького регіону? 
3. Охарактеризувати особливості декору українського народного костюму часів заселення 

запорізького регіону. 
4. Пояснити особливості головних уборів та взуття українського народного костюму часів 

заселення запорізького регіону. 
5. Пояснити чим вiдрiзняється святкове вбрання вiд повсякденного одягу в українському 

народному костюмі часів заселення запорізького регіону. 
 

 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Основна 
1. Ніколаєва Т. Історія українського костюму. Київ, 1996. 
2. Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів. Київ, 1978. 
3. Косміна Т.В. Васіна З.О. Українське весільне вбрання. Етнографічні реконструкції. 

Київ,1989. 
4. Космина О.Ю. Українське народне вбрання. 2006. 
5. Миронов В. Перепилиця А. Український костюм / набір листівок. Київ, Мистецтво. 

1977. 
 
Додаткова 

1. Блейз А. Історія в костюмах від фараона до дендi. Москва, Олма-Пресс. 2001. 

 
Інформаційні ресурси в мережі Інтернет 

1. URL: http://blog.i.ua/user/2336110/808356/ 
2. URL: https://www.pinterest.es/pin/505036545687721956/ 
3. URL: https://militaryarms.ru/simvolika/ukrainskij-nacionalnyj-kostyum/ 
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