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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Сучасні аспекти декоративно-прикладного мистецтва 

Викладач  Корпанюк Василь Васильович 

Контактний телефон викладача 0974401515 

E-mail викладача lilia-if@ukr.net 

Формат дисципліни денна / заочна 

Обсяг дисципліни 3 кредитів ЕСTS; 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse

&id_cat=61&id_cou=6667 

Консультації Консультації до самостійної роботи проводяться  дистанційно 

та на практичних заняттях в аудиторії згідно розкладу. 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Сучасні аспекти декоративно-прикладного мистецтва» вивчається студентами 

спеціальності «Середня освіта» на першому курсі магістратури у десятому  семестрі і покликана 

забезпечити засвоєння знань, навиків та умінь з основ сучасних аспектів декоративно-прикладного 

мистецтва,розвиток образного сприйняття і художньої культури у найрізноманітніших проявах. 

В межах навчальної дисципліни студенти ознайомлюються із сучасними досягненнями 

українських художників в галузі декоративно-прикладного мистецтва, вивчають історію 

декоративно-прикладного мистецтва в Україні, що допоможе їм зрозуміти роль і місце саме 

українських творів з кераміки, вишивки, дерева, ткацтва, металу від архаїчних часів до сьогодення, 

керуючись історичними аналогіями проектувати сучасні вироби. 

Органічний розвиток образотворчих здібностей студентів відбувається в процесі 

теоретичного і практичного засвоєння програмового матеріалу, психолого-педагогічних та 

композиційних особливостей дітей середнього віку в процесі активної творчої діяльності. Методи 

художньо-графічного і мистецтвознавчого аналізу є основним у формуванні творчої свідомості 

студента. Засвоєння практичних навиків роботи, оволодіння ораторськими здібностями і 

прийомами є важливим компонентом у програмі з підготовки майбутніх вчителів. 

По завершенні курсу та захисту магістерської роботи студент отримує кваліфікацію: « 

Вчитель  образотворчого мистецтва та художньої культури.  Викладач дисциплін художньо-

естетичного циклу. Керівник  студій ( гуртків) за видами мистецтва та художньої творчості.» 

3. Мета та цілі курсу 

Метою викладання дисципліни є здобуття базових знань з історії, теорії декоративно-

прикладного мистецтва. Підготовка майбутнього спеціаліста до теоретичного та практичного 

застосування знань з сучасних аспектів декоративно-прикладного  мистецтва, знайомство з 

закономірностями та видами сучасного декоративно-прикладного мистецтва, а також методика 

послідовного її вивчення. 

Завдання: 

-  ознайомлення студентів з принципами декоративно-прикладного мистецтва; 

- аналіз об’єктивних закономірностей організації сучасних аспектів декоративно-прикладного 

мистецтва; 

- виховування у студентів працьовитості, відповідальності до виконання завдань курсу, 

дисциплінованості, самостійності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- види і жанри сучасного декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, а також їх 

художньо-композиційні особливості.  

- відомі сучасні дизайн-проекти та твори пластичного мистецтва;  

- характерні особливості сучасних мистецьких творів. 

mailto:lilia-if@ukr.net
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- сучасні напрями та течії в декоративно-прикладному мистецтві та дизайні. 

- особливості сучасного українського та зарубіжного мистецтва. 

вміти: 

- розрізняти стилі та напрямки в сучасному декоративно-прикладному мистецтві та дизайні; 

- аналізувати художні твори та дизайн-проекти сучасного мистецтва. 

                                      4. Результати навчання (компетентності) 

ЗК 1. Синтез та аналіз. Здатність до узагальнень, абстрактного мислення, поєднання аналізу та 

синтезу для розуміння процесів та явищ у галузі образотворчого мистецтва, уміння чітко 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

ЗК 5. Соціально-особистісні навички. Адаптивність, комунікабельність, креативність, 

толерантність, критичне мислення, прагнення самовдосконалення, самокритичність, наявність 

стійкого світогляду та наполегливість у досягненні мети. Здатність використовувати базові знання 

про стан  і проблеми візуального мистецтва сучасного світу й України зокрема, розвивати етно- та 

еко-культуру в суспільстві засобами дизайну, образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва. Здатність  виявляти ініціативу та підприємливість, розробляти, організовувати та 

управляти проектами з мистецької та виставкової діяльності. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт, діяти соціально-відповідально та свідомо 

 Фахові компетенції. ФК 5. Здатність виявляти розуміння предмета, структури і ролі мистецтва у 

формуванні сучасної світової науки; мати чітке уявлення про історичне підґрунтя мистецтва, 

принципи і механізми його розвитку й функціонування, системний і антропоцентричний підходи в 

образотворчому, декоративно-ужитковому мистецтві, художній культурі та дизайні; розуміння ролі 

мистецтва в житті соціуму; вміння розвивати в учнів та ЗВО необхідні мистецтвознавчі 

компетенції. 

ФК 7. Здатність до розкриття ідеї та сюжету художнього твору засобами застосування 

різноманітних мистецьких технік у різних видах і жанрах образотворчого мистецтва. 

 ФК 8. Здатність творити відповідно до канонів краси, образного сприйняття та аналізу довкілля, 

самовдосконалення  творчих здібностей, естетичного смаку й естетичних потреб. 

ФК 9. Здатність відображати статичні та динамічні моделі у тривимірних композиціях із 

застосуванням традиційних і нетрадиційних матеріалів у різноманітних жанрах. 

ФК 10. Здатність до творчого застосування набутих професійних  теоретичних і практичних знань, 

умінь в сучасному образотворчому, декоративному мистецтві й етнодизайні. 

 ФК 11. Здатність застосовувати навики суміжних дисциплін у власній образотворчо-педагогічній 

діяльності. 

 ФК 6. Здатність знаходити застосування профільних знань в галузі образотворчого та  

декоративно-ужиткового мистецтва , художньої культури та дизайну для оцінки сучасного 

мистецтвознавчого процесу в Україні та за її межами, мистецьких узагальнень, 

виокремлення тенденцій розвитку мистецтва, розуміння феномену естетичного в 

українському мистецтві. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 

практичні 10 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс(рік 

навчання) 

Нормативний/ 

вибірковий 
1І           014. 12 СО. ОМ. 1                 Н 

Тематика курсу 



Тема, план Формазанят

тя 

Література Завдання, 

год 

Вага 

оцінки  

Термін 

виконання 

Т. 1. Вступ. Види 

декоративно-прик-

ладного мистецтва та 

їх уніуальність. 

Т. 2.Художня 

обробка дерева. 

Т. 3. Художня 

кераміка. Тради-ційні 

основи 

формотворення й 

орнаментування 

техніко-технологіч-

них засобів виго-

товлення кераміч-

них виробів. 

Т.4. Ліжникарство та 

ткацтво. Основні 

осередки в Україні. 

Т. 5. Вишивка. 

Наукові дослід-

ження української 

народної вишивки. 

Т. 6. Художня 

обробка металу. 

Т. 7. Художня 

обробка дерева. 

Замальовки та 

створення ескізу за 

власним задумом. 

Т. 8. Художня 

кераміка. 

Замальовки та 

створення ескізу за 

власним задумом. 

Т. 9. Ліжникарство та 

ткацтво. 

Замальовки та 

створення ескізу за 

власним задумом. 

Т. 10. Вишивка.  

Замальовки та 

створення ескізу за 

власним задумом. 

Т.11. Художня 

обробка металу. 

Замальовки та 

створення ескізу за 

власним задумом. 

лекційне 

 

 

 

лекційне 

 

лекційне 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекційне 

 

 

лекційне 

 

 

 

лекційне 

 

практичне 

 

 

 

 

практичне 

 

 

 

 

практичне 

 

 

 

 

практичне 

 

 

 

практичне 

 

 

[3, 4, 9, 28] 

 

 

 

[16, 24, 30, 31] 

 

[5, 8, 9, 10 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[16, 17, 24] 

 

 

[16, 21, 19, 27] 

 

 

 

[11, 16] 

 

[16, 23] 

 

 

 

 

[16, 21] 

 

 

 

 

[8, 9] 

 

 

 

 

[16, 27] 

 

 

 

[3, 4, 8, 9] 

 

 

 

Ознайомл. з 

фаховою 

літ., 2 год. 

 

Вивч. іл. 

матер.,4год. 

 

Вивч. іл. 

матер.,4год. 

 

 

 

 

 

 

Вивч. іл. 

матер.,4год. 

 

 

Вивч. іл. 

матер.,4год. 

 

 

Вивч. іл. 

матер.,2год. 

 

Створення 

ескізу, 

2год. 

 

 

Створення 

граф. 

елемента,  

2 год. 

 

Створення 

граф. 

композ., 

2 год. 

 

Створення 

граф. 

елемента,  

2 год. 

Створення 

граф. 

композ., 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15б. 

 

 

 

 

20б. 

 

 

 

 

20б. 

 

 

 

 

15б. 

 

 

 

30б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом   

   тижнія 

 

 

 

протягом   

   тижнія 

 

 

 

 

протягом  

   тижнія 

 

 

 

протягом  

   тижнія 

 

 

протягом  

   тижнія 

 

6. Система оцінювання курсу 



Загальна система оцінювання 

курсу 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації 

навчального процесу за кредитно-модульною системою 

здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового 

(семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, 

за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання.  

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень 

студента (рівень теоретичних знань та практичні навички з 

тем, включених до змістових модулів), здобутих під час 

проведення аудиторних занять, виконання самостійної  

роботи, консультаціях (під час відпрацювання пропущених 

занять чи за бажання  підвищити попереднє оцінювання) та 

активності студента на занятті.   Поточний контроль 

реалізується у формі оцінювання поетапності виконання 

практичних та самостійних робіт.   

Вимоги до письмової роботи В рамках навчально-виховного процесу, з метою визначення 

рівня знань, умінь та навичок студентів проводиться 

контрольна робота за матеріалами лекційного курсу. 

Семінарські (практичні) заняття навчальним планом не передбачені 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль знань з дисципліни проводиться у 

формі заліку й екзамену. 

Залік проводиться за результатами поточного оцінювання 

поетапності практичних робіт та у формі оцінювання 

практичної роботи на кафедральному перегляді; 

Екзамен проводиться у комбінованій формі; 

– у письмовій формі; 

– у формі оцінювання практичної роботи на кафедральному 

перегляді; 

Підсумковий контроль  з  дисципліни проводиться у  формі 

семестрового  заліку. Залік виставляється за результатами 

роботи студента впродовж усього семестру за всіма видами 

робіт, передбачених навчальним планом.  

Підсумкова кількість балів з дисципліни визначається як сума 

балів поточного та модульного  контролю, а також 

самостійної роботи студента. 

7. Політика курсу 

Вивчення сучасних аспектів декоративно-прикладного мистецтва як академічної дисципліни дає 

необмежені можливості для творчого розвитку студентів і позитивно впливає на формування 

творчих якостей та високої художньої культури. В процесі навчання студент вміє розрізняти стилі 

та напрямки в сучасному декоративно-прикладному мистецтві та дизайні; аналізувати художні 

твори та дизайн-проекти сучасного мистецтва. Принципи навчання базуються на поступовому 

засвоєнні навичок студентів з аналізу об’єктивних закономірностей організації сучасних аспектів 

декоративно-прикладного мистецтва. 

Політика курсу базується на формуванні результатів навчання студента із академічної 

доброчесності. Неприпустимі плагіат та списування. У випадку порушень – реагування 

Згідно положень: https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fpnu.edu.ua%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2019%2F02%2Fcode_of_honor.docОбов’язкове виконання практичних 

завдань. Пропущені лекційні заняття відпрацьовується студентом відповідно до вимог кафедри. 

Пропущені практичні заняття, незалежно від причин пропуску, студент відпрацьовує в позаурочний 

час, попередньо узгоджений з викладачем. Слід наголосити, що місія курсу - виявити у студентів 



бажання свідомого вивчення та опанування того чи іншого виду мистецтва, створити відповідне тло 

для формування у студентів системи компетентностей, передбачених навчальною програмою. 

Успішне засвоєння студентами курсу відкриває їм шлях до реалізації власних творчих задумів від 

виконання дизайнерських проектів до виконання в матеріалі, а також дає змогу застосовувати 

набуті знання, уміння й навички в художньо-педагогічній діяльності.  Виходячи з цього, поведінка 

студентів має відповідати високій репутації університету. 
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