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Консультації Очні консультації: за попередньою домовленістю понеділок 9.30-10.30 
  
Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Мистецька практика» 

розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 023 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. 
Предметом вивчення курсу є націлення на вивчення природних форм та 
пам’яток архітектури і мистецтва, знайомство з експозиціями музеїв 
м. Запоріжжя. 
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. Натурні замальовки природних та архітектурних 
форм 
Змістовий модуль 2. Творча переробка природних та архітектурних форм 

Заплановані 
результати 
навчання 

Метою проходження мистецької практики є розвиток майстерності 
та професіоналізму, творчої уяви, образного мислення і художнього смаку 
майбутніх фахівців образотворчого, декоративного мистецтва. 

Завдання практики: 
– ознайомлення з об’єктами природи, мистецтва і архітектури, 

експозиціями музеїв м. Запоріжжя; 
– обробка, аналіз, синтез джерельної бази; 
– використання і творча інтерпретація різних джерел творчості – 

від натурних форм до історико-мистецьких зразків. 
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
 
знати: 
– історію та регіональні особливості народного та світового 

декоративно-прикладного мистецтва; 
– базові знання із створення етюдів природи, пейзажу; 
– теоретичні основи рисунку, живопису та кольорознавства, 

основні принципи композиції, її складові частини, що є основою 
образотворчої грамоти; 

– термінологію, вміти застосовувати її в професійній діяльності. 
 

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


вміти: 
– обирати зручне та композиційно вірне місце для виконання 

начерків та замальовок відповідно до особливостей натури і 
композиційного задуму автора; 

– виконувати замальовки природних форм, частин ландшафту та 
архітектури, творів декоративного мистецтва, аналізуючи їх будову, 
художню виразність, особливості кольорової гами; 

– створювати у власних роботах цілісне сприйняття натури; 
– користуватись художніми матеріалами, застосовуючи їх у 

графічних техніках для створення стилістичної єдність твору; 
– сприймати та творчо інтерпретувати довколишній світ, 

постановки за допомогою творчої уяви і фантазії в художній образи; 
– застосовувати методи стилізації з метою подальшого 

використання у створенні об’єктів декоративного мистецтва. 
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 і мистецтво  

Нормативна 

Спеціальність 
023 Образотворче 

мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація  

Семестр 2 

Модулів – 3 

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 

 

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. Натурні замальовки природних та архітектурних форм 
 
Тема № 1. Пленерні начерки та етюди природи. 
Тема № 2. Начерки архітектури та архітектурних елементів. 
Тема № 3. Збір ескізного матеріалу в експозиціях музеїв. 
 
Змістовий модуль 2. Творча переробка природних та архітектурних форм 
 
Тема № 4. Творча переробка мотивів природи, ландшафту, творів народного декоративного 

мистецтва. 
 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 
денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
Змістовий модуль 1. Натурні замальовки природних та архітектурних форм 

1. Пленерні начерки та етюди природи  30  30    
2. Начерки архітектури та архітектурних 
елементів. 

18 
 

18 
   

3. Збір ескізного матеріалу в експозиціях музеїв.  18  18    
Разом за змістовим модулем 1 66  66    

Змістовий модуль 2. Творча переробка природних та архітектурних форм 
4. Творча переробка мотивів природи, 
ландшафту, творів народного декоративного 
мистецтва. 

24  24    

Разом за змістовим модулем 2 24  24    
Разом 90  90    
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

Змістовий модуль 1. Натурні замальовки природних та архітектурних форм 
1 1 Пленерні замальовки мотивів природи 30 
2 2 Замальовки архітектури та архітектурних елементів 18 
3 3 Збір ескізного матеріалу в експозиціях музеїв м. Запоріжжя 18 

Змістовий модуль 2. Творча переробка природних та архітектурних форм 
4 4 Творча переробка мотивів природи, ландшафту, творів народного 

декоративного мистецтва 
22 

5 5 Захист практики 2 
6  Усього 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 

 
Мистецька практика 

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 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) 



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Основна 
 

1. Бёрд М. 100 ідей, що змінили мистецтво / перек. з анг. М. Ковальчук. Київ : ArtHuss, 2018. 
216 с. 

2. Варава Л. Современная энциклопедия декоративно-прикладного искусства. Донецк : БАО, 
2012. 303 с. 

3. Гетлейн М., Говард Г. Арт-візіонери. Харків : Vivat, 2018. 312 с. 
4. Голубева О. Л. Основы композиции: учебное пособие. Москва : Искусство, 2004. 117 с. 
5. Гончар П., Лихач Л. Чисте мистецтво. PureArt. Київ : Родовід, 2017. 304 с. 
6. Григорович Л. В. Історія українського мистецтва. Конспект курсу лекцій, Київ : Богдан, 2012. 

192 с. 
7. Гринюк М. Декоративний народний розпис в інтер’єрі гуцульської хат. ХІХ - кінець ХХ ст. :  

дис. … канд. мистецтвознавства / Львівська академія мистецтв. Львів, 1997. 184 с. 
8. Кара-Васильева Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках 

«великого стилю». Київ : Либідь, 2005. 280 с. 
9. Кузин В. С. Наброски и зарисовки: учебное пособие. 2-е издание, Москва : Академия, 2013. 

232 с. 
10. Кулка И. Психологияискусства. Харків : Гуманитарній центр, 2019. 556 с. 
11. Мельник В. М., Ткач С. К. Витинанки на уроках образотворчого мистецтва (Навчальний 

посібник). Тернопіль : Вид-во «Навчальна книга «Богдан», 2006.  48 с. 
12. Селівачов М. Лексикон української орнаментики. Київ : Феныкс, 2013. 416 
13. Туманов І. М. Рисунок, живопис, скульптура: Теоретико-методологічні основи комплексного 

навчання: Навчальний посібник. / Туманов І.М. Львів : Аверс, 2010. 496 с.: іл. 
14. Українська старовина: Із приватних збірок. Мистецтво Гуцульщини та Покуття. Київ : 

Родовід, 2002. 360 с. 
15. Шаров В. С. Академическое обучение изобразительному искусству. Москва : Эксмо, 2013. 

648 с.: ил. 
16. Яремків М. Композиція. Творчі основи зображення: навч. посібник. Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2007. 112 с 
 
 
Додаткова 
 
1. Білецький П. Скарби не тлінні. Українське мистецтво у світовому художньому процесі.  Київ : 

Мистецтво, 1974. 190 с. 
2. Білецький П. О. Мова образотворчих мистецтв. Київ : Радянська школа, 1973. 128 с. 
3. Глеб Майкл Дж. «Научись мыслить и рисовать как Леонардо да Винчи». Минск : Попурри, 

2000. 432 с. 
4. Волков Н.Н.Цвет в живописи. Москва : Издательство В. Шевчук, 2014. 360 с. 
5. Виппер Б. Введение в историческоеизучениеискусства. Москва : Издательство В. Шевчук», 

2013. 368 с. 
6. Найден О. Орнамент українського народного розпису: витоки, традиції, еволюція. Київ : 

Наукова думка, 1989. 162 с. 
7. Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композици:. уч.пособ. Екатеринбург : 

издательство Уральскогоуниверситета,  2015. 136 с. 
8. Панксенов Г. И. Живопись, цвет, изображение: учеб. пособие. Москва : Издательский центр 

«Академия», 2007. 144 с. 
9. Тимків Б., Кавас К. Виготовлення художніх виробів з дерева: В 2 ч. Підручник.  Львів : Світ, 

1996.  Ч. 2. Мозаїка. Випалювання. Розпис. 144 с. 
10. Чегусова З. В. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен : Альбом-

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/ 
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