


  
 

  



1. Мета дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Образотворче мистецтво» полягає в ознайомленні 

студентів з базовою термінологією, класифікацією, особливостями, засобами і 

художніми прийомами таких видів образотворчого мистецтва, як «вільна 

графіка», «сакральне мистецтво» та «сценографія». Послідовне формування 

творчого підходу до художньо-проектної та мистецької діяльності. 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Дисципліна спирається на базові знання повної загальної середньої освіти. 

 

3. Результати навчання 
Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 

ПРН 1 Застосовувати 

комплексний художній 

підхід для створення 

цілісного образу. 

 

словесні 

(розповідь-

пояснення); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

екскурсія 

усне 

фронтальне 

та 

індивідуальн

е опитування; 

візуальний 

контроль; 

ПРН1.1. Вміти вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

ПРН1.2. Виявляти сучасні 

знання і розуміння 

предметної галузі та сфери 

професійної діяльності, 

застосовувати набуті знання 

у практичних ситуаціях. 

 

ПРН7.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 

індивідуальн

е опитування; 

візуальний 

контроль; 

перегляд 

 

ПРН 7.1 Визначати місце й 

значення образотворчого 

мистецтва в сучасній світовій 

культурі. 

ПРН 7.2 Знати жанровий 

розподіл, класифікацію видів 

образотворчого мистецтва за 

матеріалом, технологічними 

особливостями,  

функціональними ознаками. 

ПРН 7.3 Знати та вміти 

застосовувати матеріали, 

техніки і технології 

створення та реставрації 

творів образотворчого  

мистецтва.  

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 

практичні 

(реферати, 

доповіді, 

графічні 

роботи) 

усне 

фронтальне 

та 

індивідуальн

е опитування; 

візуальний 

контроль; 

перегляд 

 

ПРН8.1 Генерувати нові ідеї, 

розвинуту творчу уяву. 

Демонструвати знання та 

розуміння предметної галузі 

та професійної діяльності. 

ПРН8.2 Застосовувати 

різноманітні мистецькі 

техніки. 

 



спадщини і 

застосовувати 

результати аналізу при 

формуванні концепції 

твору та побудові 

художнього образу.   

ПРН 11 Визначати мету, 

завдання та етапи 

мистецької, 

реставраційної та 

дослідницької 

діяльності, сприяти 

оптимальним соціально-

психологічним умовам 

для якісного виконання 

роботи.  

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді, 

графічні 

роботи) 

усне 

фронтальне 

та 

індивідуальн

е опитування; 

візуальний 

контроль; 

перегляд 

 

ПРН11.2 Використовувати 

власну образно-асоціативну, 

стилістичну та пластичну 

мову, інтегрувати смисли та 

засоби їх втілення у 

мистецькому творі, 

колективному проєкті 

ПРН12.Враховувати 

психологічні 

особливості у процесі 

навчання, спілкування та 

професійної діяльності. 

словесні, 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді, 

графічні 

роботи) 

Підсумковий 

контроль – 

диф. залік  

(у формі 

комплексного 

кафедр. 

перегляду) 

ПРН12.1 Вміти працювати 

автономно та мати навички 

міжособистісної взаємодії, 

роботи в групі 

ПРН12.1 Розуміти 

особливості проєктної 

діяльності і демонструвати 

навички виконання 

колективного проєкту 

 

ПРН15 Володіти 

фаховою термінологією, 

теорією і методикою 

образотворчого 

мистецтва, 

декоративного 

мистецтва, реставрації 

мистецьких творів. 

практичні 

(реферати, 

доповіді, 

графічні 

роботи) 

усне 

фронтальне 

та 

індивідуальн

е опитування; 

візуальний 

контроль; 

перегляд 

ПРН 15.1 Вільно оперувати 

теоретичними знаннями, 

застосовувати принципи, 

методи і техніки 

образотворчого мистецтва у 

відповідності до творчих 

завдань. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Засоби художньої виразності в образотворчому мистецтві 

Змістовий модуль 1.1 Засоби художньої виразності в графіці 

Лінія, контур як засіб виразності в графіці: характер лінії, види ліній у 

кресленні, лінійна перспектива на площині. Пісочна анімація - поняття про 

техніку, вправи. Штрих як засіб виразності графіки: види штриховки, 

штрихування площини; передача повітряної перспективи штриховкою. Пляма - 

засіб виразності графіки : біле на темному і темне на білому.  

 

Змістовий модуль 1.2 Засоби художньої виразності сакральному мистецтві 

Візантійська традиція в сакральному мистецтві - поняття про художні 

канони. Можлива екскурсія на об’єкт виробництва (храм, церковні приміщення 

тощо) Символіка кольору - колірний аналіз ікони. Сучасне рішення сакральних 

об’єктів світу - пошук виразності архітектурного силуету та інтер’єрного 



рішення. Архітектура храму як основа сакрального змісту. Синтез мистецтв у 

сакральній композиції: орнамент, скульптура, монументальний живопис, 

іконопис, книжкове оформлення, тканини. 

 

Змістовий модуль 1.3 Засоби художньої виразності сценографії 

Види театрів та видовищних постанов. Афіша, програма, костюми 

театрального дійства - єдність оформлення. Можлива екскурсія на об’єкт 

виробництва (театр, міське шоу тощо). Засоби виразності лялькового театру - 

пальчикова лялька. Сценографія міських шоу - мультимедійні презентації. 

 

Модуль 2 Прийоми створення художнього образу  

в образотворчому мистецтві 

Змістовий модуль 2.4 Прийоми створення художнього образу в графіці 

Прийоми техніки та технології оригінальної графіки: (рисунок, граттаж, 

набризг, трафарет, монотипія, акватипія, діатипія). Прийоми комп’ютерної 

графіки (заливка, дублювання, зміна розмірів тощо).  

 

Змістовий модуль 2.5 Прийоми створення художнього образу в сакральному 

мистецтві 

Канонічне узагальнення у іконописі; Ансамблевість церковного приладдя. 

Декоративність (сакральний орнамент, його зв'язок з архітектурою храму). 

 

Змістовий модуль 2.6 Прийоми створення художнього образу в сценографії 

Реалістична деталізація; (аналіз рішення театрального спектаклю). 

Стилізація (час, місце, обставини) - розробка єдиного стилю оформлення афіші, 

програмки, костюмів, декорацій); Символізм та абстракціонізм у сценографії 

міських шоу. 

 

Модуль 3 Макетування в образотворчому мистецтві 

Змістовий модуль 3.7 Макетування в графіці 

Загальне поняття про книжковий макет; Прийоми паперової пластики в 

оригінальній графіці, макетуванні книги та іншої друкованої продукції. 

Витинанка у сучасному мистецтві. Оригінал-макет відкритки, буклету, дитячої 

книжки, книжка-розкладушка, книжка-трансформер (обрання сюжету, розподіл 

матеріалів, ескізування, виконання макету. 

 

Змістовий модуль 3.8 Макетування в сакральному мистецтві 

Макет екстер'єру (інтер’єру) архітектурного об’єкту. Поняття про 

розгортку. Макет інтер’єру, макет іконостасу. Матеріали макетування в 

архітектурі (папір, картон, піно-картон, пластик), 3-Д модель для виконання 

макету в архітектурі. Макет зовнішнього вигляду храму (креслення розгортки, 

зовнішнє оформлення). 

 

Змістовий модуль 3.9 Макетування в сценографії 

Макет сценічного простору; Макет, як розгорнутий сценарій дійства. 



Макет бутафорського обладнання. Механічний (кінетичний) макет; макет 

міського дійства (флеш-моб, ярмарок, свято). Виконання спільного (на групу 4-

5 осіб) макету. Спільна групова презентація. 

 

 

 

 

Модуль 4 Робота в матеріалі 

Змістовий модуль 4.10 Робота в матеріалі в графіці 

Роль роботи в матеріалі у загальному представленні проекту замовнику. 

Книжкова ілюстрація як варіант роботи в матеріалі (комікс, ескіз 

мультиплікаційного фрагменту). Обрання виду оригінальної графіки, матеріалів 

та прийомів її виконання (фрагмент графічної серії, анімаційного проекту). 

 

Змістовий модуль 4.11 Робота в матеріалі в сакральному мистецтві 

Види роботи в матеріалі у сакральному мистецтві (іконопис, мозаїка, 

орнаментальний розпис, чеканка, різьблення, рельєф тощо). Обрання елементу 

церковного приладдя та його виконання у матеріалі. 

 

Змістовий модуль 4.12 Робота в матеріалі в сценографії 

Поняття про бутафорські елементи. Деталі роботи в матеріалі, 

масштабність та стилістика. Виконання роботи в матеріалі до спільно обраної 

вистави або міського дійства, (можливе виконання реального заказу для 

харківського театру). 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (семестр 1) 120  45  75 

Змістовий модуль 1.1 45  20  25 

Змістовий модуль 1.2  30  15  15 

Змістовий модуль 1.3  30  15  15 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 2 (семестр 2) 90  51  39 

Змістовий модуль 2.4 30  18  12 

Змістовий модуль 2.5  30  18  12 

Змістовий модуль 2.6  15  15  - 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 3 (семестр 3) 150  60  90 

Змістовий модуль 3.7 45  20  25 

Змістовий модуль 3.8  45  20  25 

Змістовий модуль 3.9  45  20  25 

Підсумковий контроль 15    15 



МОДУЛЬ 4 (семестр 4) 150  85  65 

Змістовий модуль 4.10 45  25  20 

Змістовий модуль 4.11 45  30  15 

Змістовий модуль 4.12 45  30  15 

Підсумковий контроль 15    15 

 

6. Теми лекцій (не передбачено) 

 

7. Теми практичних занять 

Тема Зміст кільк. 

ауд. г. 

Модуль 1 Засоби художньої виразності в образотворчому мистецтві 

Змістовий модуль 1.1 Засоби художньої виразності в графіці 

 1.1.1 Засоби художньої 

виразності графічного 

мистецтва (лінія, пляма, тон, 

текстура, колір) 

Виконання серії вправ щодо застосування 

виразних можливостей графічних засобів. 

Матеріали на вибір (фломастер, маркер, 

туш, акварель, олівці, перо, пензель). 

5 

1.1.2 Візуальна мова і творча 

манера в графічному 

мистецтві. Серія графічних 

робіт. 

  

Виконання серії графічних робіт на 

визначену тему. Створення художнього 

образу, відображення емоційного стану в 

графіці.  Особливості образу – типу, 

асоціації, метафори, символу в 

графічному мистецтві.  

15 

Змістовий модуль 1.2 Засоби художньої виразності сакральному мистецтві 

 1.2.1 Символіка сакрального 

мистецтва (храм, оздоблення, 

іконографія) 

Комплексний аналіз православної ікони 

святкового чину. Виявлення 

композиційної структури, тональної та 

кольорової гармоній. 

5 

1.2.2 Способи і методи 

сакрального живопису 

Вивчення техніки та технології 

сакрального живопису. Виконання копії 

таблетки з зображенням іконографічних 

образів. 

10 

Змістовий модуль 1.3 Засоби художньої виразності у сценографії 

1.3.1 Афіша, програма, 

костюми театрального дійства 

- єдність оформлення 

Поняття ансамблевості. Аналіз та 

копіювання ескізів театральних образів, 

костюму, декорацій. Видатні художники 

сцени. 

5 

1.3.2 Виконання серії 

театральних костюмів 

(декорації) 

Розробка сценічних образів, костюмів та 

декорації до театральної вистави. 

Виконання фор-ескізу в кольорі.  

10 



Модуль 2 Прийоми створення художнього образу  

в образотворчому мистецтві 

 
Змістовий модуль 2.4 Прийоми створення художнього образу в графіці 

2.4.1 Прийоми техніки та 

технології оригінальної 

графіки: (рисунок, граттаж, 

набризг, трафарет, монотипія, 

акватипія, діатипія). 

Вивчення і копіювання серії натюрмортів 

різних художніх стилів. Стилістичні 

особливості натюрмортів видатних 

художників (постімпресіонізм, кубізм, 

експресіонізм, сюрреалізм,…) 

9 

2.4.2 Стиль і стилізація в 

графічному мистецтві. 

Методи і прийоми створення художнього 

образу в графічному мистецтві. 

Створення натюрморту в різних 

стилістичних напрямках. 

9 

Змістовий модуль 2.5 Прийоми створення художнього образу в сакральному 

мистецтві 

 2.5.1 Канонічне узагальнення 

у іконописі; Ансамблевість 

церковного приладдя. 

Вивчення і копіювання орнаментальних 

композицій різних худ. шкіл та традицій.  

9 

2.5.2 Особливості художніх 

шкіл в сакральному 

мистецтві. 

Вивчення і копіювання сакральних 

образів (Пантократор, Ангели,..) різних 

худ. шкіл та традицій. 

9 

Змістовий модуль 2.6 Прийоми створення художнього образу в сценографії 

2.6.1 Стиль і стилізація в 

сценографії 

Вивчення і копіювання театральних афіш 

однієї тематики в різних художніх стилях 

та напрямках. Видатні художники сцени 

(модерн, ар-деко, поп-арт,…) 

5 

2.6.2 Розробка єдиного стилю 

оформлення театральної афіші 

Методи і прийоми створення постеру. 

Розробка і виконання театральної афіші 

на вибрану тему.  

10 

Модуль 3 Макетування в образотворчому мистецтві 

Змістовий модуль 3.7 Макетування в графіці 

3.7.1 Макетування в 

графічному мистецтві, 

оформленні та дизайні 

друкованих видань 

Розробка і виконання багатошарової (за 

вибором колірної) сучасної витинанки за 

визначеною темою. 

10 

3.7.2 Оригінал-макет 

друкованого видання 

(листівка, буклет, брошура, 

книга) 

Розробка і виконання оригінал-макету 

листівки (буклету) з елементами 

трансформації. 

10 

Змістовий модуль 3.8 Макетування в сакральному мистецтві 



3.8.1 Різновиди макетування 

за цілями і матеріалом. 

Матеріали макетування в сакральному 

мистецтві (папір, картон, піно картон, 

пластик,..). Макет елементів зовнішнього 

вигляду храму (креслення розгортки, 

зовнішнє оформлення). 

10 

3.8.2 Оригінал-макет буклету 

- трансформеру за сакральною 

тематикою 

Розробка та виконання буклету-

трансформеру за результатами вивчення 

об’єктів сакрального мистецтва. 

10 

Змістовий модуль 3.9 Макетування в сценографії 

 3.9.1 Особливості та 

різновиди макетування в 

сценографії 

Макет, як розгорнутий сценарій вистави. 

Рухомі декорації. Макетування 

бутафорних елементів оформлення 

сценічного простору. Аналіз та 

копіювання аналогів.  

10 

3.9.2 Бутафорія, муляжи та 

декорації в оформленні 

театральної вистави 

 Розробка та виконання макету 

театральної маски в техніці паперової 

пластики, пап’є-маше. 

10 

Модуль 4 Робота в матеріалі 
 
Змістовий модуль 4.10 Робота в матеріалі в графіці 

 4.10.1Художня ілюстрація 

друкованих видань. 

Особливості і різновиди. 

Принципи методи і прийоми створення 

ілюстративної графіки, коміксу, 

персонажу мультфільму. Аналіз та 

копіювання аналогів. 

10 

4.10.2 Виконання серії 

ілюстрацій до книги (коміксу) 

Розробка художнього образу персонажів 

та виконання серії ілюстрацій до книги 

(коміксу, мультфільму)  

15 

Змістовий модуль 4.11 Робота в матеріалі в сакральному мистецтві 

 4.11.1 Види роботи в матеріалі 

у сакральному мистецтві 

Види роботи в матеріалі (іконопис, 

мозаїка, орнаментальний розпис, чеканка, 

різьблення, рельєф тощо). Аналіз та 

копіювання зразків. 

15 

4.11.2 Розробка і виконання 

елементів церковного 

приладдя 

Розробка ескізів і виконання елементів 

(фрагменту) обєктів сакрального 

мистецтва в матеріалі (можлива 

бутафорія) 

15 

Змістовий модуль 4.12 Робота в матеріалі в сценографії 

 



4.12.1Ляльковий театр. 

Створення художнього образу 

в сценічному просторі і 

декораційному мистецтві. 

Різновиди сценічної ляльки. Принципи 

створення образів та методи 

виготовлення. Аналіз та копіювання 

зразків. 

10 

4.12.2. Розробка і виконання в 

матеріалі театральної 

(оригінальної) ляльки. 

Розробка образу та виконання в матеріалі 

театральної (оригінальної) ляльки. 

20 

8. Індивідуальне завдання не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний: 

-   усне опитування; 

- візуальний контроль; 

-   перегляд (модульний перегляд); 

-   захист презентації 

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 1 (Семестр 1) 100 35  65 

Змістовий модуль 1.1 30 15 - 15 

Змістовий модуль 1.2   20 10 - 10 

Змістовий модуль 1.3 20 10  10 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

МОДУЛЬ 2 (Семестр 2) 100 55  45 

Змістовий модуль 2.4 30 20 - 10 

Змістовий модуль 2.5   20 15 - 5 

Змістовий модуль 2.6 20 20  - 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

МОДУЛЬ 3 (Семестр 3) 100 45  55 

Змістовий модуль 3.7 30 15 - 15 

Змістовий модуль 3.8   20 15 - 5 

Змістовий модуль 3.9 20 15  5 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

МОДУЛЬ 4 (Семестр 4) 100 50  50 

Змістовий модуль 4.10 30 20 - 10 

Змістовий модуль 4.11  20 15 - 5 

Змістовий модуль 4.12 20 15  5 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

 

 



Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розп. 

балів 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.1 

Практичне завдання №1 Виконання серії вправ щодо застосування 

виразних можливостей графічних засобів. Матеріали на вибір 

(фломастер, маркер, туш, акварель, олівці, перо, пензель). (візуальний 

контроль, усне опитування). 

5 

Практичне завдання №2 Виконання серії графічних натюрмортів на 

визначену тему. Створення художнього образу, відображення 

емоційного стану в графіці (перегляд, усне опитування). 

10 

Завдання до самостійної роботи: виконання замальовок та пошукових 

ескізів до серії графічних натюрмортів (модульний перегляд) 
15 

Змістовий модуль 1.2 

Практичне завдання №3 Комплексний аналіз православної ікони 

святкового чину. (усне опитування, візуальний контроль).  
5 

Практичне завдання №4 Виконання копії таблетки з зображенням 

іконографічних образів (візуальний контроль). 
5 

Завдання до самостійної роботи: Оформлення результатів 

комплексного аналізу. Підготовчий рисунок для іконопису (модульний 

перегляд, усне опитування) 

10 

Змістовий модуль 1.3 

Практичне завдання №5 Аналіз та копіювання ескізів театральних 

образів, костюму, декорацій (візуальний контроль) 
5 

Практичне завдання №6 Розробка 3 сценічних образів, костюмів та 

декорації до театральної вистави. Виконання фор-ескізу в кольорі. 

(візуальний контроль, усне опитування) 

5 

Завдання до самостійної роботи: Оформлення результатів аналізу. 

Виконання замальовок та пошукових ескізів сценічного костюму і 

декорацій (модульний перегляд). 

10 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі 

комплексного кафедрального перегляду 
30 

Всього за модулем  100 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2.4 

Практичне завдання №7 Вивчення і копіювання серії натюрмортів 

різних художніх стилів (візуальний контроль, усне опитування). 
10 

Практичне завдання №8 Створення натюрморту в різних стилістичних 

напрямках (перегляд, усне опитування). 
10 

Завдання до самостійної роботи: виконання замальовок та пошукових 

ескізів до завдань модуля. Виконання натюрморту у власній творчій 

манері (модульний перегляд) 

10 



Змістовий модуль 2.5 

Практичне завдання №9 Вивчення і копіювання орнаментальних 

композицій різних худ. шкіл та традицій (усне опитування, візуальний 

контроль).  

5 

Практичне завдання №10 Вивчення і копіювання сакральних образів 

(Пантократор, Ангели,..) різних худ. шкіл та традицій (візуальний 

контроль). 

10 

Завдання до самостійної роботи: Підготовчий рисунок для іконопису 

(модульний перегляд, усне опитування) 
5 

Змістовий модуль 2.6 

Практичне завдання №11 Вивчення і копіювання театральних афіш 

однієї тематики в різних художніх стилях та напрямках (візуальний 

контроль) 

5 

Практичне завдання №12 Розробка і виконання театральної афіші на 

вибрану тему (перегляд) 
10 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі 

комплексного кафедрального перегляду 
30 

Всього за модулем  100 

Модуль 3 

Змістовий модуль 3.7 

Практичне завдання №13 Розробка і виконання багатошарової (за 

вибором колірної) сучасної витинанки за визначеною темою 

(візуальний контроль). 

5 

Практичне завдання №14 Розробка і виконання оригінал-макету 

листівки з елементами трансформації (перегляд). 
10 

Завдання до самостійної роботи: виконання замальовок, пошукових 

ескізів, елементів макетування до завдань модуля (модульний перегляд) 
15 

Змістовий модуль 3.8 

Практичне завдання №15 Макет елементів зовнішнього вигляду храму 

(креслення розгортки, зовнішнє оформлення) (візуальний контроль)  
5 

Практичне завдання №16 Розробка та виконання буклету-трансформеру 

за результатами вивчення об’єктів сакрального мистецтва (візуальний 

контроль). 

10 

Завдання до самостійної роботи: виконання замальовок, пошукових 

ескізів, елементів макетування до завдань модуля (перегляд) 
5 

Змістовий модуль 3.9 

Практичне завдання №17 Макетування бутафорних елементів 

оформлення сценічного простору (візуальний контроль) 
5 

Практичне завдання №18 Розробка та виконання макету театральної 

маски в техніці паперової пластики, пап’є-маше (візуальний контроль, 

усне опитування) 

10 

Завдання до самостійної роботи: Виконання замальовок та пошукових 

ескізів до завдань модуля (перегляд) 
5 



Підсумковий контроль – диференційований залік у формі 

комплексного кафедрального перегляду 
30 

Всього за модулем  100 

Модуль 4 

Змістовий модуль 4.10 

Практичне завдання №19 Аналіз та копіювання ілюстративної графіки, 

коміксу, персонажу мультфільму (візуальний контроль, усне 

опитування) 

5 

Практичне завдання №20 Розробка художнього образу персонажу та 

виконання серії ілюстрацій до книги (коміксу, мультфільму) (перегляд, 

усне опитування) 

15 

Завдання до самостійної роботи: виконання замальовок та пошукових 

ескізів до завдань модуля (модульний перегляд) 
10 

Змістовий модуль 4.11 

Практичне завдання №21 Аналіз та копіювання елементів церковного 

приладдя (усне опитування, візуальний контроль).  
5 

Практичне завдання №22 Розробка ескізів і виконання фрагменту 

(елементів) об’єкту сакрального мистецтва в матеріалі (можлива 

бутафорія) (візуальний контроль). 

10 

Завдання до самостійної роботи: Оформлення результатів аналізу. 

Виконання замальовок та пошукових ескізів до завдань модуля 

(модульний перегляд) 

5 

Змістовий модуль 4.12 

Практичне завдання №23 Аналіз та копіювання зразків сценічної ляльки 

(візуальний контроль) 
5 

Практичне завдання №24 Розробка образу та виконання в матеріалі 

театральної (оригінальної) ляльки (перегляд) 
10 

Завдання до самостійної роботи: Оформлення результатів аналізу. 

Виконання замальовок та пошукових ескізів сценічного костюму і 

декорацій (модульний перегляд). 

5 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі 

комплексного кафедрального перегляду 
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 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення  
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https://eprints.kname.edu.ua/57874/  
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3. Золотое сечение в живописи : учебное пособие / Ф.В. Ковалев Publication: К. : 

Вища школа, 1989 Физическая характеристика: 143с. : ил. + таблицы 
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[75(075) К-56] (2). 
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[Text] / К. Элам Publication: СПб. : Питер, 2014 Физическая характеристика: 

112 с. : ил. Доступность: Items available for loan: Читальний зал технічної 

літератури [72.01 Э45] (1). 

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

спрямувань [монографія] / Віктор Дмитрович Сидоренко — К.: ВХ [студіо], 
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