
  



  



 

1.  ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Денна Заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 3 / 90  

Курс 2 - 

Семестр 4 - 

Кількість змістових модулів з розподілом: 1 - 

Обсяг кредитів 3 - 

Обсяг годин, в тому числі 90 - 

Аудиторні 54 - 

Модульний контроль - - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 6 - 

Форма семестрового контролю екзамен - 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни – курс «Декоративно-прикладне мистецтво» 

присвячений загальним основам та історії декоративного мистецтва, 

особливостям мистецтва вишивання, ткацтва, килимарства, художньої 

обробки дерева та металу та іншим видам розвитку та використання 

етнографічного матеріалу на території Україні. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

1. засвоїти особливості та витоки декоративно-прикладного мистецтва;  

2. опанувати методи проведення історичних пошуків і досліджень; 

3. дослідити історичні факти декоративно-прикладного мистецтва; 

4. засвоїти провідні техніки вишивки; 

5. дослідити історичний розвиток етнографічного матеріалу на території 

України; 

6. ознайомитися з шедеврами світового декоративного мистецтва, 

історією їх створення, творчістю провідних мистців. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми спеціальності формуються загальні та фахові 

компетентності: 

– ЗК 5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

– ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

– ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

– ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

– СК 1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності 

створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального 

середовища 

– СК 7. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) 

діяльність до вимог і умов споживача 

 



 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 
1. історичні витоки та особливості декоративно-прикладного мистецтва; 

2. основні техніки вишивки та принципи виготовлення вишитих виробів; 

3. особливості застосування українського декору в декоративному 

мистецтві. 

Вміти: 

1. орієнтуватися в особливостях художнього оформлення предметів 

декоративно-прикладного мистецтва різних регіонів України; 

2. аналізувати та диференціювати домоткані вироби; 

3. використовувати декоративно-прикладний орнамент та його 

трансформації у процесі виготовлення авторських виробів. 

Результати навчання: 

– РН 1. Застосовувати комплексний художній підхід для створення 

цілісного образу 

– РН 2. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери 

професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. 

– РН 5. Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел.  

– РН 6. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні 

площинні, об’ємні та просторові композиційні рішення і виконувати їх у 

відповідних техніках та матеріалах. 

– РН 7. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні 

властивості об’єктів образотворчого, декоративного мистецтва, реставрації та 

використовувати існуючі методики реставрації творів мистецтва в 

практичній діяльності за фахом 

– РН 8. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати 

об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення композиційних 

рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, 

культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при 

формуванні концепції твору та побудові художнього образу. 

– РН 16. Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у 

стильових рішеннях творів образотворчого, декоративного та сучасного 

візуального мистецтва.  

– РН 18. Формувати екологічну свідомість і культуру особистості, 

застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності. 



 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль І. Історичний розвиток декоративного мистецтва 

Тема 1. Історичні витоки та розвиток виробів 

декоративного мистецтва. Лялька-мотанка на 

території України 

12 

  

12    

Тема 2. Українське народне ткацтво та 

килимарство.  

16 
  

14   2 

Тема 3. Архітектурно-декоративна і 

декоративно-ужиткова кераміка 

16 
  

14   2 

Тема 4. Художня обробка дерева та металу на 

території України 

16 
  

14   2 

Модульний контроль        

Разом 60   54   6 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 
30       

Усього 90   54   6 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль І. Історичний розвиток декоративного мистецтва 

Тема 1. Історичні витоки та розвиток виробів декоративного мистецтва. 

Лялька-мотанка на території України (12 год.) 

План виконання практичної роботи 
Мета: формування практичних навичок виконання власної ляльки-

мотанки. 

Завдання: Зібрати зразки ілюстрацій стародавніх ляльок-мотанок 

(формат А4). Створити власну ляльку-мотанку за мотивами стародавніх 

українських зразків. 
Рекомендована література  

Основна: [1]; [3]; [4].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 

 

Тема 2. Українське народне ткацтво та килимарство (14 год.) 

План виконання практичної роботи 

Мета: формування практичних навичок виконання власних малюнків 

на основі дослідження українського народного ткацтва та килимарства. 

Завдання:  

- замалювати орнаменти з ілюстрацій стародавніх зразків; 

- розробити орнаментальну композицію на основі елементів орнаментів 

виробів українського народного ткацтва та килимарства за допомогою 



 

графічних засобів і композиційних прийомів (формат А3); 

- розробити власні орнаментальні композиції на основі елементів 

орнаменту українського народного ткацтва та килимарства (формат А3). 
Рекомендована література  

Основна: [1]; [3]; [4].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 

 

Тема 3. Архітектурно-декоративна і   

декоративно-ужиткова кераміка (14 год.) 

План виконання практичної роботи 
Мета: формування практичних навичок виконання власних малюнків 

на основі дослідження української декоративної і декоративно-ужиткової 

кераміки. 

Завдання:  

- проаналізувати ілюстрації зразків декоративної і декоративно-

ужиткової кераміки України; 

- замалювати орнаменти з ілюстрацій стародавніх зразків; 

- розробити орнаментальну композицію на основі елементів орнаментів 

виробів українського декоративної і декоративно-ужиткової кераміки за 

допомогою графічних засобів і композиційних прийомів (формат А3). 

- розробити власні орнаментальні композиції на основі елементів 

орнаменту української декоративної і декоративно-ужиткової кераміки 

(формат А3) 
Рекомендована література  

Основна: [2]; [3]; [6].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 

Тема 4. Художня обробка дерева  

та металу на території України (14 год.) 

План виконання практичної роботи 
Мета: формування практичних навичок виконання власних малюнків 

на основі дослідження зразків художньої обробки дерева та металу на 

території України. 

Завдання:  

- проаналізувати ілюстрації зразків з художньої обробки дерева та 

металу на території України; 

- замалювати орнаменти з ілюстрацій стародавніх зразків; 

- розробити орнаментальну композицію на основі елементів орнаментів 

виробів з художньої обробки дерева та металу на території України за 

допомогою графічних засобів і композиційних прийомів (формат А3); 

- розробити власні орнаментальні композиції на основі елементів 

орнаменту художньої обробки дерева та металу на території України (формат 

А3). 
Рекомендована література  

Основна: [2]; [3]; [7].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 

 

 

 



 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

Максимальна  

кількість 

балів за 

одиницю 

Модуль 1 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Відвідування лекцій 
1 

Не передбачено 

навчальним планом 

Відвідування семінарських занять 
1 

Не передбачено 

навчальним планом 

Відвідування практичних занять 1 27 27 

Робота на семінарському занятті 
10 

Не передбачено 

навчальним планом 

Робота на практичному занятті 10 4 40 

Лабораторна робота (в тому числі допуск, 

виконання, захист) 
10 

Не передбачено 

навчальним планом 

Виконання завдань для самостійної роботи  5 3 15 

Модульний контроль (перегляд) 25 - - 

Разом - 82 

Максимальна кількість балів:  82 : 60 = 1,37 

Екзамен: 40 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

Тема 2. Українське народне ткацтво та килимарство (2 год.) 

Мета: Формування практичних навичок створення власних ескізів з 

ткацтва та килимарства. 

Завдання: проаналізувати ілюстрації зразків ткацтва і килимарства 

України; створити два ескізи з ткацтва та килимарства за стародавніми 

зразками. 
Рекомендована література  

Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 

 

Тема 3. Архітектурно-декоративна і  

декоративно-ужиткова кераміка (2 год.) 

Мета: Формування практичних навичок створення власних ескізів з 

архітектурно-декоративної і декоративно-ужиткової кераміки. 

Завдання: проаналізувати ілюстрації зразків декоративної і 

декоративно-ужиткової кераміки України; створити два ескізи з 

архітектурно-декоративної та декоративно-ужиткової кераміки за 

стародавніми зразками. 
Рекомендована література  

Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 

 

Тема 4. Художня обробка дерева та металу на території України (2 год.) 

Мета: формування практичних навичок створення власних ескізів з 

обробки дерева та металу. 



 

Завдання:  проаналізувати ілюстрації зразків з художньої обробки 

дерева та металу на території України; створити два ескізи з обробки дерева 

та металу за стародавніми зразками. 
Рекомендована література  

Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 

 

Карта самостійної роботи бакалавра  

Змістовий модуль та теми курсу 
Кільк.  

годин 
Бали 

Змістовий модуль І 

Історичний розвиток декоративного мистецтва 

Проаналізувати ілюстрації зразків ткацтва і килимарства України; 

створити два ескізи з ткацтва та килимарства за стародавніми зразками 

(формат А4). 

2 5 

Проаналізувати ілюстрації зразків декоративної і декоративно-

ужиткової кераміки України; створити два ескізи з архітектурно-

декоративної та декоративно-ужиткової кераміки за стародавніми 

зразками (формат А4). 

2 5 

Проаналізувати ілюстрації зразків з художньої обробки дерева та металу 

на території України; створити два ескізи з обробки дерева та металу за 

стародавніми зразками (формат А4). 

2 5 

Разом  6 15 

 

Критерії оцінювання рівня виконання завдань для самостійної роботи: 

1. своєчасність виконання – 1 б.; 

2. повнота обсягу виконання – 1 б.; 

3. якість виконання – 1 б.; 

4. самостійність виконання – 1 б.; 

5. виявлення творчого підходу – 1 б. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

З дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» навчальним планом 

відповідно до освітньо-професійної програми 023.00.01 «Образотворче 

мистецтво» не передбачено проведення модульного контролю. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

У 4 семестрі семестровий контроль з дисципліни «Декоративно-

прикладне мистецтво» проводиться у практичній формі. Завданням 

семестрового контролю є виконання 2 власних орнаментів на основі 

орнаментів різних регіонів України (за вибором) з ткацтва та килимарства. 

Основними вимогами до роботи гармонійно розміщений рисунок у форматі 

аркушу, конструктивно побудований орнамент. Орнаменти виконуються 

кольоровими олівцями в колориті відносно кожного регіону України. 

Критерії оцінювання семестрового контролю 

36 - 40 – студент демонструє повні і глибокі знання навчального 

матеріалу,  достовірний рівень розвитку умінь та навичок, виконує графічну 



 

роботу відповідно поставленому завданню; робота має гармонійні та 

довершені кольорові співвідношення, виконана з дотриманням усіх технічно-

технологічних правил та демонструє високий рівень професійного володіння 

засобами стилізації декоративно-прикладного мистецтва, вміння 

використовувати їх зображально-виражальні можливості.  

26 - 35 – студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні помилки, виконує графічну роботу відповідно 

поставленому завданню, але робота має не достатньо довершені кольорові 

співвідношення. Студент допустив несуттєві технічно-технологічні 

неточності в виконанні авторських орнаментів на основі орнаментів різних 

регіонів України (за вибором) з ткацтва та килимарства. 

21 – 25 – студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але 

допускає помилки,  виконує графічну роботу відповідно поставленому 

завданню, робота має не достатньо довершені співвідношення в рисунку 

регіональних особливостей вишивки. Студент допустив певні технічно-

технологічні неточності в виконанні авторських орнаментів на основі 

орнаментів різних регіонів України (за вибором) з ткацтва та килимарства. 

16 - 20 – студент володіє більшою частиною навчального матеріалу, 

має достатній рівень розвитку умінь та навичок, але не завжди може вдало 

застосувати їх, виконує графічну роботу з формальними похибками. Студент 

допустив певні технічно-технологічні помилки в виконанні авторських 

орнаментів з ткацтва та килимарства. 

11 – 15 – студент володіє меншою частиною навчального матеріалу,  

має низький рівень розвитку умінь та навичок, виконує графічну роботу з 

суттєвими формальними похибками, допускає технічно-технологічні 

помилки, що відображаються на якості і зовнішньому вигляді авторських 

орнаментів з ткацтва та килимарства.  

0 – 10 – студент володіє незначною частиною навчального матеріалу,  

має низький рівень розвитку умінь та навичок, виконує графічну роботу з 

грубими формальними похибками, робота не завершена або відсутня. Зразки 

орнаментів не представлені. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю і екзамену 

У 4 семестрі семестровий контроль з дисципліни «Декоративно-

прикладне мистецтво» проводиться у практичній формі. Завданням 

семестрового контролю є виконання 2 власних орнаментів на основі 

орнаментів різних регіонів України (за вибором) з ткацтва та килимарства. 

Основними вимогами до роботи гармонійно розміщений рисунок у форматі 

аркушу, конструктивно побудований орнамент. Орнаменти виконуються 

кольоровими олівцями в колориті відносно кожного регіону України. 

 



 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
Рейтингова 

оцінка  

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками. 

В 82-89 балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок. 

С 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності. 

E 60-68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 

 

 

 



 

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО» 

Модулі 
Змістовий модуль І 

Історичний розвиток декоративного мистецтва 

Бали 82 бали 

Лекції - 

Відвідування 

лекцій 
- 

Практичні 

заняття 

Т1. Історичні витоки та розвиток виробів декоративного мистецтва. Лялька - 

мотанка на території України (10 балів за роботу)  

Т2. Українське народне ткацтво та килимарство (10 балів за роботу) 

Т3. Архітектурно-декоративна і декоративно-ужиткова кераміка  

(10 балів за роботу) 

Т4. Художня обробка дерева та металу на території України  

(10 балів за роботу) 

Відвідування 

практичних 

занять 
27 балів 

Загалом 67 балів 

Самостійна 

робота 

П. 6.2 (5 балів) 

П. 6.2 (5 балів) 

П. 6.2 (5 балів) 

15 балів 

Види поточного 

контролю 
- 

Підсумковий 

рейтинговий бал 
Разом: 82 бали (коефіцієнт успішності: 82 : 60=1,37)  

Форма 

підсумкового 

контролю 
Екзамен – 40 балів 
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примірника) 

2. Антонович Є. Декоративно-прикладне мистецтво / Антонович Є., 
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самобытными мастерами / А. С. Миловский ; ред. Т. И. Кондрашова. – М. : 

Мысль, 1994. – 398 с. : ил. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 

примірника) 

7. Рондели Л. Д. Народное декоративно-прикладное искусство: книга для 

учителя / Л. Д. Рондели. – М. : Просвещение, 1984. - 144 с. : ил. (Наявний в 

бібліотеці Університету в кількості 2 примірників) 
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