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1. Мета дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» полягає в 

ознайомленні студентів з базовою термінологією, класифікацією, особливостями 

різних видів, жанрів, технологій, технік та матеріалів ДПМ.  

Викладання курсу спрямовано на набуття практичних фахових навичок 

студента у створенні та реставрації творів декоративно-прикладного мистецтва; на 

розуміння специфічних прийомів та засобів створення художнього образу; на 

осягнення ключових явищ багатовікової історії та сучасної динаміки розвитку 

українського декоративно-прикладного мистецтва.  

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на наступні навчальні 

дисципліни: Історія світової художньої культури, Теоретичні та методичні основи 

образотворчого мистецтва, Рисунок та пластична анатомія, Живопис, 

Кольорознавство, Основи художньої композиції, Образотворче мистецтво, 

Сучасне мистецтво. 

3. Результати навчання 

 
Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 

ПРН 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.   

 

словесні 

(розповідь-

пояснення); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді, 

графічні 

роботи) 

усне 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування; 

візуальний 

контроль; 

перегляд 

 

ПРН 7.1 Визначати місце й 

значення ДПМ в сучасній 

світовій культурі, традиційні  

першоджерела декоративної 

творчості. 

ПРН 7.2 Знати жанровий 

розподіл, класифікацію видів 

ДПМ за матеріалом, 

технологічними 

особливостями,  

функціональними ознаками. 

ПРН 7.3 Знати та вміти 

застосовувати матеріали, 

техніки і технології створення 

та реставрації творів 

декоративно-прикладного 

мистецтва.  
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ПРН 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.   

практичні 

(реферати, 

доповіді, 

графічні 

роботи) 

усне 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування; 

візуальний 

контроль; 

перегляд 

 

ПРН 8.1 Вільно оперувати 

практичними навичками 

декоративних технік обробки 

матеріалів у галузевих 

різновидах ДПМ. 

ПРН 8.2 Вміти вибирати та 

аналізувати першоджерело 

творчості з подальшою 

авторською трансформацією 

його у творчий задум. 

ПРН 8.3 Володіти методом 

декоративної стилізації, 

прийомами аналізу, відбору та 

застосування засобів 

виразності у створенні 

художнього образу. 

ПРН 14 Трактувати 

формотворчі засоби 

образотворчого 

мистецтва, 

декоративного 

мистецтва, реставрації як 

відображення 

історичних, 

соціокультурних, 

економічних і 

технологічних етапів 

розвитку суспільства, 

комплексно визначати 

їхню функціональну та 

естетичну специфіку у 

комунікативному 

просторі. 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді, 

графічні 

роботи) 

усне 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування; 

візуальний 

контроль; 

перегляд 

 

ПРН 14.1 Розуміти 

загальнонаціональні 

особливості українського 

декоративно-прикладного 

мистецтва. 

ПРН 14.2 Орієнтуватися в 

сучасних напрямках й творчих 

доробках як вітчизняних, так і 

зарубіжних митців 

декоративно-прикладного 

мистецтва. 

 

 

ПРН 15 Володіти 

фаховою термінологією, 

теорією і методикою 

образотворчого 

мистецтва, 

декоративного 

мистецтва, реставрації 

мистецьких творів. 

словесні, 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді, 

графічні 

роботи) 

Підсумковий 

контроль – 

диф. залік  

(у формі 

комплексного 

кафедр. 

перегляду) 

ПРН 15.1 Вільно оперувати 

теоретичними знаннями, 

застосовувати принципи, 

методи і техніки ДПМ у 

відповідності до творчих 

завдань та інтегрованих арт. 

проєктів різного рівня 

складності. 
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4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль Декоративно-прикладне мистецтво 

Змістовий модуль 1 Особливості, типологія, принципи і методи декоративно-

прикладного мистецтва України. Декоративна монокомпозиція 
Основні терміни та поняття декоративно-прикладного мистецтва. Типологія 

та жанровий діапазон творів ДПМ (за матеріалом, технікою функцією). Народне, 

професійне, самодіяльне декоративно-прикладне мистецтво. Етапи становлення 

ДПМ. Полістилізм сучасного декоративного мистецтва. 

Декоративна монокомпозиція, структура, принципи, методи та засоби її 

створення. Орнаментальний та сюжетно-зображальний метод. Абстрагування, 

стилізація, натуралізація. Види орнаментів, символіка кольору та знаковість в 

ДПМ. 

Національні особливості декоративно-прикладного мистецтва в Україні. 

Композиція в декоративно-прикладному мистецтві, структура декору та 

орнаменту. Орнаментальні, колористичні, типологічні й технічні особливості 

основних традиційних видів декоративно-прикладного мистецтва України. 

Основні мистецькі центри; відомі музеї і колекції творів, майстри народного та 

професійного декоративно-прикладного мистецтва.  

                                                                                                              

Змістовий модуль 2 Художньо-стилістичні особливості ДПМ за матеріалом. 

Українська кераміка, скло 
Принципи взаємозв’язку декору та форми. Синтез в мистецтві. Розвиток 

технологій декоративно-прикладного мистецтва. Художньо-стилістичні 

особливості ДПМ за матеріалом. 

Кераміка - основні поняття та технології. Мистецтво гончарства в Україні. 

Типологія форм та принципи декорування керамічних виробів. Особливості 

матеріалів. Керамічні осередки. Особливості українського художнього фарфору 

60−80 років XX століття. Полістилізм у сучасній професійній кераміці. 

Характеристика творів сучасних майстрів. Чорнолощена кераміка Поділля. 

Кераміка Полтавщини. Опішнянська гончарна пластика. Гуцульська кераміка. 

Кераміка Київщини. Прикметні ознаки дибинецьких та васильківських гончарних 

виробів.  

Еволюція українського художнього скла в контексті з європейського 

мистецтва. Гутне скло другої половини XVIІ − XVIІІ століття. Типологія виробів. 

Оздоблювальні техніки виробів зі скла. Художній вітраж. Фігурний посуд. 

Виробництво кришталю. Склорізні техніки. Просторові композиції 60-70 років ХХ 

століття. Тенденції розвитку сучасного художнього скла. Творчість львівських 

митців А. Бокотея, Ф. Черняка, В. Гінзбурга та ін. Мистецтво вітражу. 

 

Змістовий модуль 3 Художньо-стилістичні особливості ДПМ за технікою 

оздоблення. Декоративний розпис 

Декоративний розпис різних матеріалів в Україні. Художні традиції 

українського декоративного розпису. Косівський розпис. Васильківський розпис. 

Опішнянський розпис. Яворівський розпис. Петриківський розпис. Писанкарство. 
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Сучасні підходи до застосування традиційних прийомів народного розпису в 

мистецтві та дизайні. 

Декоративний розпис тканин. Традиції та новації українських художніх 

тканин. Особливості орнаментики. Вибійка. Техніки розпису на тканині. Сучасні 

техніки і прийоми ручного розпису тканин. Холодний, батик, гарячий батик, 

вільний розпис. Основні матеріали та інструменти. Відомі сучасні майстри батика. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ  (Семестр 5) 180 - 75 - 105 

Змістовий модуль 1 45 - 20 - 25 

Змістовий модуль 2   60 - 30 - 30 

Змістовий модуль 3   60 - 25 - 35 

Індивідуальне завдання - - - - - 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 

 

6. Теми лекцій (не передбачено) 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст 
ауд. 

год. 

Змістовий модуль 1 Особливості, типологія, принципи і методи 

декоративно-прикладного мистецтва України. Декоративна 

монокомпозиція 

1.1 Різновиди методи і 

засоби створення 

декоративної 

монокомпозиції 

Особливості декоративної монокомпозиції, ії 

традиційна структура, принципи методи і засоби 

створення. Орнаментальний та сюжетно-

зображальний метод. Абстрагування, стилізація, 

натуралізація. Види орнаментів, символіка 

кольору та знаковість в ДПМ. 

10 

1.2 Складна 

декоративна тематична 

монокомпозиції. 

Декоративна композиція за високим рівнем 

абстрагування. Традиційні та сучасні підходи до 

композиційного і технічного вирішення. 

Технологія колажу у сучасному декоративно-

прикладному мистецтві 

10 

Змістовий модуль 2 Художньо-стилістичні особливості ДПМ за матеріалом. 

Українська кераміка, скло 

2.1 Українська кераміка 

 

Полістилізм у сучасній професійній кераміці. 

Характеристика творів сучасних майстрів. 

Типологія форм і особливості оздоблення 

керамічних виробів.  

15 
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2.2 Художні 

особливості 

українського скла  

 

Типологія форм та принципи декорування  

Скла. Тенденції розвитку сучасного художнього 

скла. Творчість українських митців. Особливості 

художнього розпису скла. Мистецтво вітражу. 

15 

Змістовий модуль 3 Художньо-стилістичні особливості ДПМ за технікою 

оздоблення. Декоративний розпис 

3.1Традиційні та 

сучасні техніки 

українського розпису  

Декоративний розпис різних матеріалів та 

виробів. Застосування традиційних технік і 

технологій у сучасному мистецтві та дизайні. 

10 

3.2 Техніки художнього 

розпису тканин. 

Холодний, гарячий батик, вільний розпис 

тканин. Основні матеріали та інструменти. 

Прийоми оздоблення тканин. Відомі сучасні 

майстри батика. 

15 

8. Індивідуальне завдання  

не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний: 

-   усне опитування; 

-   перегляд (модульний перегляд); 

-   візуальний контроль. 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі кафедрального 

комплексного перегляду. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ  (Семестр 5) 100    

Змістовий модуль 1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 2   30 20 - 10 

Змістовий модуль 3 20 10  10 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 

Практичне завдання №1 Створення монокомпозиції за темою 

натюрморту. Аспекти інтерпретації (трансформації) форми 

(візуальний контроль, усне опитування). 

5 

Практичне завдання №2 Виконання декоративної композиції на 

задану тему з використанням класичного і сучасних підходів в 

композиційному і технічному вирішенні. Колаж (візуальний 

контроль, усне опитування). 

5 
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Завдання до самостійної роботи ЗМ 1: Виконання замальовок та 

пошукових ескізів до декоративної монокомпозиції, 10-15 до 

кожного завдання (модульний перегляд) 

10 

Змістовий модуль 2 

Практичне завдання №3 Виконання декоративної композиції в 

техніці оздоблення керамічного виробу (візуальний контроль).  
10 

Практичне завдання №4 Виконання декоративної композиції в 

техніці вітражного розпису скла (візуальний контроль) 
10 

Завдання до самостійної роботи ЗМ 2: Виконання замальовок та 

пошукових ескізів до декоративної композиції, 10-15 до кожного 

завдання (модульний перегляд, усне опитування) 

10 

Змістовий модуль 3 

Практичне завдання №5 Виконання декоративної композиції з 

елементами традиційного народного розпису (візуальний контроль) 
5 

Практичне завдання №6 Виконання декоративної композиції в 

техніці розпису на тканині (візуальний контроль, усне опитування) 
5 

Завдання до самостійної роботи ЗМ 3: Виконання замальовок та 

пошукових ескізів до декоративної композиції, 10-15 до кожного 

завдання (модульний перегляд). 

10 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі 

комплексного кафедрального перегляду 
30 

Всього за модулем  100 

Методичне забезпечення 

Сосницкий Ю.О., Чирва О.Ч. Методичні рекомендації до організації практичної 

роботи з навчальної дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» (для 

студентів спеціальності 023- Мистецтво). URL: 

https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/plan2021=5F113.html  

Підлісна О.В., Милославська М.В., Чирва, О.Ч., Сторожук, Л.К. Методичні 

рекомендації до виконання практичних занять та організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Образотворче мистецтво» (1–2 семестри) (для студентів 

денної та заочної форм навчання спеціальності 023 – Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація). URL: 

https://eprints.kname.edu.ua/view/divisions/caf=5Fdizain/2021.html  

Підлісна О.В., Милославська М.В., Чирва, О.Ч., Сторожук, Л.К. Методичні 

рекомендації до виконання практичних занять та організації самостійної роботи з 
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ред. д-ра мист. М.Селівачова. – К.: Златограф, 2006. – 268 с. URL:  

https://www.mundm.kiev.ua/SCIENCE/DOC/PROC06.HTM  

14. Національний симпозіум монументальної кераміки «ГІГАНТИ Незалежної 

України»: Альбом-каталог - Упорядник Олесь Пошивайло; куратор 

Симпозіуму Тетяна Литвиненко; художник і фотограф Юрко Пошивайло; 
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15. Пасічний А. М. Образотворче мистецтво. Словник-довідник / А.М.Пасічний. 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 216 с. URL:  https://bohdan-

books.com/upload/iblock/bc9/bc99ff2a2e304549ab8a31a4e5b01399.pdf  

16. Петриківський розпис. (Наукова бібліотека КНУКМ) URL: 

http://lib.knukim.edu.ua/proekti-biblioteki/proekt-skarbi-nacii/petrikivskiy-rozpis/  

17. Роксолана Дудка. Кераміка: альбом-каталог виставки – Полтава: АСМІ, 2021. – 

44 с. (Бібліотека українського мистецтва) URL: 

http://uartlib.org/downloads/RoksolanaDudka2021_uartlib.org.pdf  

18. Селівачов М. Лексикон української орнаментики / Михайло Селівачов – К.: Ред. 

вісника «АНТ», 2005. – 399 с. 

19. Сучасне українське декоративне мистецтво: збереження національної 

своєрідності в умовах глобалізації : монографія / НАН України, ІМФЕ ім. 

Рильського. Київ, 2019. 240 с. URL:  

http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2019/glob.pdf 
20. Тищенко О. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (ХІІ−ХVІІІ 

ст..). Навч. посіб. [для студ. вузів мистецтв і культури]. − Київ: Либідь, 1992. − 

192 с.  URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005029 
21. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / упоряд. С. В. 

Ульяновська; Вст. ст. І.М.Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки 

С.В.Ульяновської, В.І.Ульяновського. – К.:Либідь, 1993. – 592 с. (Бібліотека 

«Пам’ятки історичної думки України»). URL: http://litopys.org.ua/cultur/cult.htm 

22. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник [для студ. вищ. 

навч. закладів] / [А. П. Пономарьов, Л.Ф. Артюр, Т. В. Косміна та ін.] − Київ: 

Либідь, 1993. − 256 с. URL:  

https://chtyvo.org.ua/authors/Ponomarov_Anatolii/Ukrainska_mynuvshyna/  
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