
Інформаційна довідка 
 

Вид і назва: навчальна дисципліна «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Код: ОК 13 

Тип: обов’язкова 

Рівень: перший (бакалаврський)  

Семестр, в якому викладається: 5 

Кількість кредитів ЄКТС: 4  

Лектор (викладач): канд. мистецтвознавства Сосницький Ю.О. 

 

Результати навчання:   

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. 

 

Дисципліни, на які спирається: Основи художньої композиції, Історія та теорія мистецтва, 

Творчий практикум, Цифровий практикум, Живопис та кольорознавство, Рисунок та пластична 

анатомія.  

 

Зміст:  

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. 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. 

 

Форми та методи навчання:   

-  Словесні.  

-  Наочні.  

-  Практичні.  

-  Аналітичні.  

-  Репродуктивні (пояснювально-ілюстративні).  

-  Конспектування лекцій.  

-  Самостійна робота.  

Мова навчання: українська 

 


