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1. Мета практики 

Художньо-проектна практика спрямована на вдосконалення вмінь здобувачів 

вищої освіти здійснювати художнє проєктування об’єктів міського середовища, 

практичну підготовку кваліфікованих фахівців, які професійно володіють засобами 

та технологією художньо-творчої, проєктної діяльності, з урахуванням позицій та 

потреб стейкголдерів.  

В процесі проходження практики студенти освоюють вміння: проводити 

дослідження (експеримент) в галузі образотворчого мистецтва, формулювати 

концепцію, цілі і завдання художнього проєкту; моделювати варіативні рішення; 

визначати художні стратегії; ідентифікувати художні стилі і напрями; оцінювати 

результати роботи.  

  

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: «Теоретичні та 

методичні основи образотворчого мистецтва», «Образотворче мистецтво», 

«Комп’ютерні технології в ОМ», «Комп’ютерна графіка та моделювання», «3D 

моделювання», «Історія світової художньої культури», «Сучасне мистецтво», 

«Живопис», «Рисунок та пластична анатомія», «Основи художньої композиції», 

«Декоративно-прикладне мистецтво», «Орнамент в декоративно-прикладному 

мистецтві», «Арт проектування». 

 

3. Результати навчання 
Програмний результат 

навчання 
Методи навчання Форми оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 

ПРН2 Виявляти 

сучасні знання і 

розуміння предметної 

галузі та сфери 

професійної 

діяльності, 

застосовувати набуті 

знання у практичних 

ситуаціях.   

 Вербальні (бесіда, 

інструктаж), наочні, 

проблемно-

пошуковий, 

проєктний 

 

Візуальний, 

графічний контроль. 

Поточні та 

семестровий 

перегляди практичної 

та самостійної роботи 

студентів. 

Індивідуальне 

опитування.  

Захист доповіді, 

презентації, звіту. 

 

РН2.1Знати і 

розуміти особливості 

художнього 

проєктування, 

принципи, методи, 

прийоми виконання 

художніх проєктів 

 

РН2.2 Вміти 

застосовувати на 

практиці методи 

творчої діяльності, 

стратегії проєктної 

діяльності. 

 

ПРН6 Застосовувати 

знання з композиції, 

розробляти 

формальні площинні, 

об’ємні та просторові 

композиційні 

рішення і виконувати 

їх у відповідних 

техніках та 

матеріалах. 

вербальні (бесіда, 

інструктаж) 

наочні, проблемно-

пошуковий, 

проєктний 

 

Спостереження. 

Підсумковий 

контроль у вигляді 

диференційованого 

заліку. 

 

РН6.1 Вміти 

застосовувати засоби 

виразності в процесі 

створення художньо-

проєктного образу 

РН6.2 Мати навички 

ескізування, 

створення 

композиційних 



ескізів за обраною

темою

ПРН8 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.

вербальні (вступні

бесіди), наочні,

проблемно-

пошуковий, проєктні

методи аналізу,

прогнозування,

планування,

моделювання,

макетування

Індивідуальне та

фронтальне

опитування. Поточні

перегляди

практичних завдань.

Захист доповіді.

РН8.1Вміти

проводити

дослідження в галузі

образотворчого,

декоративного

мистецтва

РН8.2 Вміти

формувати концепцію

художнього проєкту,

планувати та

організовувати

творчий процес.

                
                     

              

               

          

              

            

                  

               

        

              

           

            

           

           

                   

          

           

                    

                     

          

             

           

                

                   

          

                    

             

                   

                  

                   

         

                   

           

                  

                 

                    

                    

           

                  

        

                  

                   

               

              

           

           

          

           

                    

                     

          

             

           

                

                   

    

               

              

          

              

                  

               

                   

                   

4. Програма практики

Модуль Художньо-проєктна практика

Змістовий модуль 1 Аналіз обраного арт проекту та порівняння його з

аналогами.



Настановча конференція, допуск студентів до практики. Завдання практики. 

Вимоги до звітної документації. Передпроєктні дослідженя: аналіз передпроєктної 

ситуації, аналогів, умов і можливостей виконання творчої роботи (проєкту). 

Індивідуальний план практики. 

 

Змістовий модуль 2 Формування художньо-проектної пропозиції (в тому числі 

ескізування, пошукові макети, знаходження оптимального варіанту рішення)  

Методологія проєктування. Смислоутворення в арт-проєктуванні. Концепція 

та візуальна структура експозиції художнього проєкту. 

 

Змістовий модуль 3 Виконання проектної пропозиції.  

Планування та організація художньо-проєктної діяльності. Стратегії та 

методи образотворення (формоутворення) в художньому проєктуванні. Робота на 

фасаді (екстер’єр). Тематичний розпис. Стріт-арт, графіті. Сучасна абстрактна 

культура. Геометрична композиція з вставками історій міста та символічних 

образів. Етнічна та історична складові художнього проєктування. 

 

5. Структура практики і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього на базі практики самостійна робота 

МОДУЛЬ (6 семестр) 90 60 30 

Змістовий модуль 1 25 20 5 

Змістовий модуль 2   25 20 5 

Змістовий модуль 3   25 20 5 

Підсумковий контроль 15  15 

 

6. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 Спостереження (оцінка ходу виконання індивідуального плану практики: 

вчасність виконання завдань, робота в команді). 

 Індивідуальне та опитування. 

 Поточні та семестровий перегляди практичних завдань. 



 Захист доповіді, презентації, звіту практики. 

 Підсумковий контроль у вигляді диференційованого заліку. 

 

Структура практики і розподіл балів 

Змістові модулі Максимальна кількість балів 

МОДУЛЬ  (6 семестр) 100 

Змістовий модуль 1 20 

Змістовий модуль 2  20 

Змістовий модуль 3 20 

Підсумковий контроль 40 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1  

Практичне завдання №1 Формування концепції. Ескізування. 

Скетчінг (ахроматичне, кольорове рішення). Перспективні 

зображення архітектурної ситуації. Архітектурний простір – 

ахроматичне рішення, кольоровий розпис (акцент) (візуальний 

контроль, перегляд) 

15 

Завдання до самостійної роботи №1 Виконання пошукових 

замальовок, скетчів, композиційних ескізів до завдань модуля 

(перегляд) 

5 

Змістовий модуль 2  

Практичне завдання №2 Робота з форматним ескізом. 

Розгортки в масштабі. Варіанти тематичних пошуків змісту, 

кольорової гамми і гармоній (опитування, перегляд) 

15 

Завдання до самостійної роботи №2 Виконання пошукових 

замальовок, скетчів, композиційних ескізів до завдань модуля 

(перегляд).  

5 

Змістовий модуль 3  



Практичне завдання №3 Робота в реальному просторі на стіні. 

Підготовчий малюнок. Поетапне виконання художнього проєкту 

(перегляд). 

15 

Завдання до самостійної роботи №3 (оформлення копії, текст її 

презентації) 

5 

Підсумковий контроль – захист звіту практики 40 

Оформлення та захист звіту практики 10 

Кафедральний перегляд результатів практики 30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

7. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

1. Дистанційний курс практики «Художньо-проєктна практика» у 

віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция = Geometry of design [Теxt] / К. 

Элам  Publication: СПб. : Питер, 2014 - 112 с. : ил. URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-

bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118803 

2. Объемно-пространственная композиция (Серия: Специальность  

«Архитектура») / А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова М.: Архитектура-С, 

2007 – 256 с. URL: http://books.totalarch.com/node/1303 

3. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические 

формы / Пер. с нем. СПб.: Академический проект, 2004. 560 с. URL:  

https://www.twirpx.com/file/2096430/  

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118803
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118803
http://books.totalarch.com/node/1303
https://www.twirpx.com/file/2096430/


4. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх 

спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / ІПСМ 

АМУ. К.: ВХ[студіо], 2008. 188 с.  

5. Тиц А.А. Основы архитектурной композиции и проектирования 

 / [Ю.Г. Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.] под. общ. ред..  А.А. Тица -- М.: 

Высш. школа, 1976 – 256 с. URL: http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=24391 

6. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності. Підручник. Київ, 2002. 2-ге вид., перероб. і доп. 295 с. 

URL:  https://shron1.chtyvo.org.ua/Sheiko_Vasyl/Orhanizatsiia_ta_metodyka_naukovo-

doslidnytskoi_diialnosti.pdf  

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

Аудиторії Архауз, аудиторії № 603, 604, макетна майстерня, Атріум.  

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24391
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24391
https://shron1.chtyvo.org.ua/Sheiko_Vasyl/Orhanizatsiia_ta_metodyka_naukovo-doslidnytskoi_diialnosti.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Sheiko_Vasyl/Orhanizatsiia_ta_metodyka_naukovo-doslidnytskoi_diialnosti.pdf

