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1. Мета дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Творчий практикум» полягає  в створенні 

умов формування програмних компетентностей, необхідних для творчої фахової 

діяльності художників – урбаністів. Дисципліна спрямована на оволодіння 

базовими знаннями та вміннями створення цілісного художнього образу 

засобами сучасних мистецьких практик, технік та технологій. Передбачено 

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. 

ПРН 6 Застосовувати 

знання з композиції, 

розробляти формальні 

площинні, об’ємні та 

просторові композиційні 

рішення і виконувати їх 

у відповідних техніках 

та матеріалах.   

словесні 

(розповідь-

пояснення); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді, 

графічні 

роботи) 

усне 

фронтальне 

та 

індивідуальн

е опитування; 

візуальний 

контроль; 

перегляд 

 

ПРН6.1 Знати основні засоби 

композиції для різних видів 

образотворчого мистецтва, 

розуміти зміст понять та 

термінів художньої 

композиції. 

ПРН6.2 Мати навички 

виконання площинної, 

фронтальної, об’ємної та 

глибинно-просторової 

композиції для передачі 

особистого задуму. 

ПРН6.3 Вміти формулювати 

цілі особистісного і 

професійного розвитку та 

умови їх досягнення, 

враховуючи тенденції 

розвитку галузі професійної 

діяльності, етапів 

професійного зростання та 

індивідуально-особистісних 

особливостей  

ПРН 8 Аналізувати, 

стилізувати, 

інтерпретувати та 

трансформувати об’єкти 

практичні 

(реферати, 

доповіді, 

усне 

фронтальне 

та 

ПРН8.1 Генерувати нові ідеї, 

розвинуту творчу уяву. 

Демонструвати знання та 



(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.   

графічні 

роботи) 

індивідуальн

е опитування; 

візуальний 

контроль; 

перегляд 

 

розуміння предметної галузі 

та професійної діяльності. 

ПРН8.2 Застосовувати 

різноманітні мистецькі 

техніки. 

 

ПРН 11 Визначати мету, 

завдання та етапи 

мистецької, 

реставраційної та 

дослідницької 

діяльності, сприяти 

оптимальним соціально-

психологічним умовам 

для якісного виконання 

роботи. 

практичні 

(реферати, 

доповіді, 

графічні 

роботи), 

проєктні 

(прогностичні, 

планування, 

моделювання), 

колективні 

усне 

фронтальне 

та 

індивідуальн

е опитування; 

візуальний 

контроль; 

перегляд 

ПРН 11.1 Вміти визначати 

цілі і планувати дослідницьку 

і художню діяльність. 

ПРН 11.2 Вміти 

організовувати індивідуальну 

і колективну художньо-

проєктну діяльність, 

створювати оптимальні 

умови реалізації арт-проєктів. 

ПРН 18. Формувати 

екологічну свідомість і 

культуру особистості, 

застосовувати екологічні 

принципи в житті та 

професійній діяльності. 

словесні 

(розповідь-

пояснення); 

наочні 

(ілюстрація, 

демонстрація, 

презентація); 

практичні 

(реферати, 

доповіді, 

графічні 

роботи) 

усне 

фронтальне 

та 

індивідуальн

е опитування; 

візуальний 

контроль; 

перегляд 

ПРН 18.1Знати і 

впроваджувати принципи 

екологічного проєктування 

(екодизайну) 

ПРН 18.2 Застосовувати 

сучасні екологічні підходи та 

методи до арт-проєктування. 

ПРН 19. Створювати 

сучасний міський арт-

простір шляхом синтезу 

засобів виразності 

традиційних та 

інноваційних 

мистецьких практик 

Практичні, 

проєктні, 

активні 

інноваційні, 

творчі 

Підсумковий 

контроль – 

диф. залік, 

екзамен  

(у формі 

комплексного 

кафедр. 

перегляду) 

ПРН19.1 Застосовувати 

різноманітні мистецькі 

практики. 

ПРН19.2 Знати і 

застосовувати сучасні 

підходи та методи творчої 

роботи. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 



Модуль 1 Художня мова. Методи і засоби створення художнього образу в 

мистецтві. 

Змістовий модуль 1.1 Засоби художньої виразності (крапка, лінія, пляма, 

тон, колір) 

Візуальний образ об’єкту. Ахроматичне рішення. Виконання серії вправ 

щодо застосування виразних можливостей графічних засобів. Застосування 

різних графічних матеріалів. Розробка модульності рішення візуального образу 

(площина, об’єм, фактура). Виконання серії графічних робіт на визначену тему. 

Створення художнього образу. Контрастні композиції. Використання площини 

як простору. 

Змістовий модуль 1.2 Принципи і методи створення художнього образу 

(узагальнення, типізація, абстрагування) 

Візуальна композиція. Створення абстрактної композиції з застосуванням 

методів узагальнення, типізації, абстрагування. Акцентування і цілісність у 

візуальній композиції. Точка зору і перспектива у візуальному зображенні. 

Створення композиційних ескізів на підставі застосування різних видів 

перспективи, поєднання об’єму і площини. 

Змістовий модуль 1.3 Творчі стратегії образотворення (інтерпретація, 

стилізація, символізація) 

Цілісність художнього образу (засоби і методи створення). «Натюрморт 

з краєвидом». Композиція об’єктів з реальним і абстрактним простором. 

Застосування еклектичної мови. Поєднання графічних і кольорових засобів і 

технік зображення. Тематична композиція. Образ – символ. Створення 

тематичної композиції з застосуванням методів інтерпретації та символізації 

простору і об’єктів. Авторська манера і візуальна мова. 

 

Модуль 2 Техніки і технології в образотворчому мистецтві 

Змістовий модуль 2.1 Техніки і технології графічних матеріалів 

Створення візуального образу у різному кольоровому освітленні Методи і 

прийоми створення художнього образу в різних умовах освітлення. Кольорове 

освітлення, утворення форми. Вплив світло-кольорових відносин на створення 

художнього образу. Рішення візуальних образів у нестандартних форматах. 

«Образ – ландшафт». «Образ – лабіринт». Методи і прийоми створення 

художнього образу в горизонтальних і вертикальних форматах. Створення 

натюрмортів – образів з використанням образів ландшафту. 

Змістовий модуль 2.2 Техніки і технології живописних матеріалів 

Методи застосування засобів виразності у створенні художнього образу. 

Техніко-технологічні можливості живописних матеріалів. Створення 

асоціативного художнього образу. Сприйняття себе і світу (рефлексія). 

Особливості створення серії художніх робіт.  

Змістовий модуль 2.3 Технологічні прийоми об’ємної пластики 



Робота з різними форматами. Образи Мікрооб’єктів. Створення роботи у 

заданому форматі за темою «Портрет світу», «Флористичний портрет», тощо. 

Робота з різними форматами. Образи Макрооб’єктів. Створення серії робіт за 

темою. Макетування.  

Модуль 3 Принципи і механізми управління творчим процесом 

 

Змістовий модуль 3.1 Етапи творчого процесу 

Комбінований візуальний образ. «Архітектурні та просторові форми». 

Створення художнього образу через використання малих архітектурних форм та 

абстрактної площини. Застосування методу інтерпретації у створенні 

візуального образу. «Пейзаж-мапа». Створення серії робіт з еклектичним 

поєднанням реалістичних сучасних пейзажних образів (етапи роботи: аналоги, 

концепція, ескізування, виконання) 

Змістовий модуль 3.2 Умови розкриття і реалізації творчого потенціалу 

Метафоричний образ. Створення метафоричної композиції у заданих 

форматах. «Портрет рук». «Образ і простір». Візуальна тематична історія з 

веденням автопортрету. Створення портретного образу через застосування 

методу інтерпретації, символізації. 

Змістовий модуль 3.3 Методи творчої діяльності 

 Абстрактна композиція. «Сни». Серія графічних робіт «сни» на основі 

авторських почуттів. Застосування методу абстрагування, асоціації. Створення 

диптиху за авторською темою. Робота із заданим форматом. Творча робота за 

авторською тематикою. 

 

Модуль 4 Інноваційні методи в творчих практиках 

 

Змістовий модуль 4.1 Методика виконання творчого проекту 

Візуальний образ на підставі використання етнічної символіки. Створення 

серії графічних і кольорових композицій на задану тематику на підставі 

використання етнічних символів та архетипів. Створення візуального образу. 

«Натюрморт - автопортрет». Застосування власного почуттєвого досвіду 

сприйняття світу у створенні умовного образу та візуальної композиції. 

Змістовий модуль 4.2 Виконання творчого проекту  

Колаж на задану тему «Intro». Створення візуального образу через 

поєднання колажної та графічної технік. Застосування методу інтерпретації  у 

створенні візуального образу. Особливості створення цілісного візуального 

образу в інтер’єрному просторі. Застосування методів комплексного підходу та 

інтерпретації. 

Змістовий модуль 4.3 Презентація творчого проєкту 

Створення та презентація авторської творчої роботи. Виконання 

композиційних ескізів до серії творчих робіт у нестандартному форматі за 



авторською тематикою. Створення та презентація сюжетної історії за 

авторською тематикою. Виконання серії творчих робіт у нестандартному 

форматі за авторською тематикою. Оформлення та презентація творчого 

проєкту. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (семестр 1) 90  30  60 

Змістовий модуль 1.1 15  10  5 

Змістовий модуль 1.2  30  10  20 

Змістовий модуль 1.3  30  10  20 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 2 (семестр 2) 90  51  39 

Змістовий модуль 2.1 30  18  12 

Змістовий модуль 2.2  30  18  12 

Змістовий модуль 2.3  15  15  - 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 3 (семестр 3) 150  45  105 

Змістовий модуль 3.1 45  15  30 

Змістовий модуль 3.2  45  15  30 

Змістовий модуль 3.3  45  15  30 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 4 (семестр 4) 150  68  82 

Змістовий модуль 4.1 45  20  25 

Змістовий модуль 4.2 45  24  21 

Змістовий модуль 4.3 45  24  21 

Підсумковий контроль 15    15 

 

6. Теми лекцій (не передбачено) 

 

7. Теми практичних занять 

Тема Зміст кільк. 

ауд. 

г. Модуль 1  

Художня мова. Методи і засоби створення художнього образу в мистецтві 

 Змістовий модуль 1.1 Засоби художньої виразності (крапка, лінія, пляма, 

тон, колір) 



1.1.1 Візуальний образ 

об’єкту. Ахроматичне 

рішення. 

Виконання серії вправ щодо застосування 

виразних можливостей графічних засобів. 

Матеріали на вибір (фломастер, маркер, 

туш, акварель, гуаш, акрил, олівці, перо, 

пензель). 

5 

1.1.2 Розробка модульності 

рішення візуального образу 

(площина, об’єм, фактура) 

Виконання серії графічних робіт на 

визначену тему. Створення художнього 

образу. Контрастні композиції. 

Використання площини як простору.  

5 

Змістовий модуль 1.2 Принципи і методи створення художнього образу 

(узагальнення, типізація, абстрагування) 

 

 
1.2.1 Візуальна композиція Створення узагальненої (абстрактної) 

композиції з застосуванням методів 

узагальнення, типізації, абстрагування. 

Акцентування і цілісність у візуальній 

композиції. 

5 

1.2.2 Точка зору і перспектива 

у візуальному зображенні 

Створення композиційних ескізів на 

підставі застосування різних видів 

перспективи поєднання об’єму і площини. 

5 

Змістовий модуль 1.3 Творчі стратегії образотворення (інтерпретація, 

стилізація, символізація) 

1.3.1 Цілісність художнього 

образу (засоби і методи 

створення). 

Натюрморт з краєвидом. Композиція 

об’єктів з реальним і абстрактним 

простором. Застосування еклектичної 

мови. Поєднання графічних і кольорових 

засобів і технік зображення 

5 

1.3.2 Тематична композиція. 

Образ – символ. 

Створення тематичної композиції з 

застосуванням методів інтерпретації та 

символізації простору і об’єктів. 

Авторська манера і візуальна мова. 

5 

Модуль 2 Техніки і технології в образотворчому мистецтві 

 

в образотворчому мистецтві 

 

Змістовий модуль 2.1 Техніки і технології графічних матеріалів 

 2.1.1 Створення візуального 

образу у різному кольоровому 

освітленні 

Методи і прийоми створення художнього 

образу в різних умовах освітлення. 

Кольорове освітлення і утворення форми. 

Вплив світло-кольорових відносин на 

створення художнього образу  

9 

2.1.2 Рішення візуальних 

образів у нестандартних 

форматах. Образ – 

ландшафт. Образ – лабіринт. 

Методи і прийоми створення художнього 

образу в горизонтальних і вертикальних 

форматах. Створення натюрмортів – 

образів з використанням образів 

ландшафту.   

9 



Змістовий модуль 2.2 Техніки і технології живописних матеріалів 

2.2.1 Методи застосування 

засобів виразності у створенні 

художнього образу 

Техніко-технологічні можливості 

живописних матеріалів. Створення 

асоціативного художнього образу за 

темою почуттів (візуальний контроль). 

Сприйняття себе і світу (рефлексія). 

9 

2.2.2 Особливості створення 

серії художніх робіт 

 Особливості створення серії художніх 

робіт. Створення асоціативного 

художнього образу за темою почуттів 

(візуальний контроль). 

9 

Змістовий модуль 2.3 Технологічні прийоми об’ємної пластики 

 2.3.1 Робота з різними 

форматами. Образи Мікро-

об’єктів 

Створення роботи у заданому форматі за 

темою «Портрет світу», «Флористичний 

портрет», тощо 

5 

2.3.2 Робота з різними 

форматами. Образи Макро-

об’єктів 

Створення серії робіт за темою. 

Макетування. Книжка - розкладушка  

(візуальний контроль)  

 

10 

Модуль 3 Принципи і механізми управління творчим процесом 
 Змістовий модуль 3.1 Етапи творчого процесу 

 3.1.1 Створення 

комбінованого візуального 

образу. «Архітектурні та 

просторові форми» 

Створення художнього образу через 

використання малих архітектурних форм 

та абстрактних площин. 

5 

3.1.2 Застосування методу 

інтерпретації у створенні 

візуального образу. «Пейзаж-

мапа» 

Створення серії робіт з еклектичним 

поєднанням реалістичних сучасних 

пейзажних образів 

10 

Змістовий модуль 3.2 Умови розкриття і реалізації творчого потенціалу 

 3.2.1Метафоричний образ  

«Портрет рук» 

Створення метафоричної композиції у 

заданих форматах. «Портрет рук». «Образ 

і простір». 

5 

3.2.2 Створення візуальної 

тематичної історії з веденням 

автопортрету. 

 Створення портретного образу через 

застосування методу інтерпретації, 

символізації. 

10 

Змістовий модуль 3.3 Методи творчої діяльності 
 
3.3.1 Абстрактна композиція. 

«Сни» 

 Створення серії графічних робіт «сни» на 

основі авторських почуттів. Застосування 

методу абстрагування, асоціації. 

5 



3.3.2 Створення диптиху за 

авторською темою 

 Створення диптиху. Робота із заданим 

форматом. Творча робота за авторською 

тематикою. 

10 

Модуль 4 Інноваційні методи в творчих практиках 
 
Змістовий модуль 4.1 Методика виконання творчого проекту 
 
4.1.1 Візуальний образ на 

підставі використання 

етнічної символіки 

 Створення серії графічних і кольорових 

композицій на задану тематику на підставі 

використання етнічних символів та 

архетипів. 

10 

4.1.2 Створення візуального 

образу. «Натюрморт - 

автопортрет» 

 Застосування власного почуттєвого 

досвіду сприйняття світу для створення 

умовного образу та візуальної композиції 

10 

Змістовий модуль 4.2 Виконання творчого проекту  

4.2.1 Колаж на задану тему 

«Intro» 

 Створення візуального образу через 

поєднання колажної та графічної технік. 

12 

4.2.2 Застосування методу 

інтерпретації  у створенні 

візуального образу. 

 Особливості створення цілісного 

візуального образу в інтер’єрному 

просторі. Застосування методів 

комплексного підходу та інтерпретації 

12 

Змістовий модуль 4.3 Презентація творчого проєкту 

4.3.1 Створення та 

презентація авторської 

творчої роботи 

 Виконання композиційних ескізів до серії 

творчих робіт у нестандартному форматі 

за авторською тематикою.  

12 

4.3.2 Створення та 

презентація сюжетної історії 

за авторською тематикою.  

Виконання серії творчих робіт у 

нестандартному форматі за авторською 

тематикою. Оформлення та презентація 

творчого проєкту. 

12 

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 – екзамен 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 40  60 

Змістовий модуль 1.1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 1.2   25 15 - 20 

Змістовий модуль 1.3 25 15  20 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

МОДУЛЬ 2 (Семестр 2) 100 55  45 

Змістовий модуль 2.1 30 20 - 10 

Змістовий модуль 2.2  20 15 - 5 

Змістовий модуль 2.3 20 20  - 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

МОДУЛЬ 3 (Семестр 3) 100 30  70 

Змістовий модуль 3.1 30 10 - 20 

Змістовий модуль 3.2   20 10 - 10 

Змістовий модуль 3.3 20 10  10 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

МОДУЛЬ 4 (Семестр 4) 100 45  55 

Змістовий модуль 4.1 30 15 - 15 

Змістовий модуль 4.2  20 15 - 5 

Змістовий модуль 4.3 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 Створення візуального образу, відображення 

модульності в графіці (перегляд, усне опитування). 
5 

Завдання до самостійної роботи: виконання замальовок та пошукових 

ескізів з ахроматичним і кольоровим акцентом (модульний перегляд) 
10 



Змістовий модуль 1.2 

Практичне завдання №3 Створення узагальненої (абстрактної) 

композиції на задану тему (усне опитування, візуальний контроль).  
5 

Практичне завдання №4 Виконання натюрморту з застосуванням різних 

перспективних систем (візуальний контроль). 
10 

Завдання до самостійної роботи: накидки, замальовки, ескізи з 

використанням «пропущеної мови» зображення (модульний перегляд, 

усне опитування) 

20 

Змістовий модуль 1.3 

Практичне завдання №5 Створення натюрморту з краєвидом 

(візуальний контроль) 
5 

Практичне завдання №6 Створення тематичної композиції з 

застосуванням методів інтерпретації та символізації простору і об’єктів. 

(візуальний контроль, усне опитування) 

10 

Завдання до самостійної роботи: Виконання замальовок та пошукових 

ескізів до завдань модуля (модульний перегляд). 
20 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі 

комплексного кафедрального перегляду 
30 

Всього за модулем  100 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2.1 

Практичне завдання №7 Створення етюдів, замальовок, ескізів у 

різному кольоровому освітленні (візуальний контроль) 
10 

Практичне завдання №8 Створення натюрмортів – образів з 

використанням образів ландшафту (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 2.2 

Практичне завдання № 9 Створення асоціативного художнього образу 

за темою почуттів (візуальний контроль).  
5 

Практичне завдання №10 Створення серії робіт за темою «Щоденник 

почуттів» (візуальний контроль). 
10 

Завдання до самостійної роботи: виконання замальовок та пошукових 

ескізів до завдань модуля.  (модульний перегляд, усне опитування) 
5 

Змістовий модуль 2.3 

Практичне завдання №11 Виконання візуальної композиції «Світ 

рослин і мікрооб’єктів світу» (візуальний контроль) 
10 

Практичне завдання №12 Створення композиції у заданому форматі на 

тему: «Мактосвіт», «Портрет світу» (перегляд) 
10 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі 

комплексного кафедрального перегляду 
30 

Всього за модулем  100 



Модуль 3 

Змістовий модуль 3.1 

Практичне завдання №13 Створення комбінованого візуального образу. 

«Архітектурні та просторові форми» (перегляд). 
5 

Практичне завдання №14 Застосування методу інтерпретації у 

створенні візуального образу. «Пейзаж-мапа» (перегляд). 
5 

Завдання до самостійної роботи: виконання замальовок, пошукових 

ескізів, елементів макетування до завдань модуля (модульний перегляд) 
20 

Змістовий модуль 3.2 

Практичне завдання №15 Метафоричний образ  «Портрет рук» 

(візуальний контроль)  
5 

Практичне завдання №16 Створення візуальної тематичної історії з 

веденням автопортрету. (візуальний контроль). 
5 

Завдання до самостійної роботи: виконання замальовок, пошукових 

ескізів, елементів макетування до завдань модуля (перегляд) 
10 

Змістовий модуль 3.3 

Практичне завдання №17 Абстрактна композиція. «Сни» (візуальний 

контроль) 
5 

Практичне завдання №18 Створення диптиху за авторською темою 

(візуальний контроль) 
5 

Завдання до самостійної роботи: Виконання замальовок та пошукових 

ескізів до завдань модуля (перегляд) 
10 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі 

комплексного кафедрального перегляду 
30 

Всього за модулем  100 

Модуль 4 

Змістовий модуль 4.1 

Практичне завдання №19 Візуальний образ на підставі використання 

етнічної символіки (візуальний контроль, усне опитування) 
5 

Практичне завдання №20 Створення візуального образу. «Натюрморт - 

автопортрет» (перегляд, усне опитування) 
10 

Завдання до самостійної роботи: виконання замальовок та пошукових 

ескізів до завдань модуля (модульний перегляд) 
15 

Змістовий модуль 4.2 

Практичне завдання №21 Колаж на задану тему «Intro» (усне 

опитування, візуальний контроль).  
5 

Практичне завдання №22 Застосування методу інтерпретації  у 

створенні візуального образу. (візуальний контроль). 
10 

Завдання до самостійної роботи: виконання замальовок та пошукових 

ескізів до завдань модуля (модульний перегляд) 
5 

Змістовий модуль 4.3 

Практичне завдання №23 Створення та презентація авторської творчої 

роботи (візуальний контроль) 
5 



Практичне завдання №24 Створення та презентація сюжетної історії за 

авторською тематикою. (перегляд) 
10 

Завдання до самостійної роботи: виконання замальовок та пошукових 

ескізів до завдань модуля (модульний перегляд) 
5 

Підсумковий контроль – екзамен 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  

Методичне забезпечення 

1. 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/57875/  

2. Підлісна, О.В., Чирва, О.Ч., Симонова, А.В., Сторожук, Л.К. Методичні 

рекомендації до виконання практичних занять та організації самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Образотворче мистецтво» (3, 4 семестри) 

(для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 023 – 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). URL: 

https://eprints.kname.edu.ua/57874/  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Вінтаєв Д. Ю. Малюнок як засіб дослідження навколишнього середовища / Д. 

Ю. Вінтаєв, Н. С. Вінтаєва // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні 

науки та архітектура. - 2017. - Вип. 135. - С. 46-49. URL:: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2017_135_10.   

3. Золотое сечение в живописи : учебное пособие / Ф.В. Ковалев Publication: К. : 

Вища школа, 1989 Физическая характеристика: 143с. : ил. + таблицы 
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