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1. Мета дисципліни 

Переддипломна практика ставить за мету закріпити теоретичні знання, 

сформувати професійні вміння та навички, підготувати студента до вирішення 

завдань кваліфікаційної випускової роботи у відповідності до обраної теми. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Виконання практики безпосередньо спирається на всі дисципліни 

освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація». 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  
ПРН 4 Аналізувати та 

обробляти інформацію з 

різних джерел.  

ПРН 6 Вміти 

працювати в команді та 

автономно. 

ПРН 19 Генерувати 

авторські інноваційні 

пошуки в практику 

сучасного мистецтва. 

ПРН 24 Володіти 

основами наукового 

дослідження (робота з 

бібліографією, 

реферування, 

рецензування).  

ПРН 25 Володіти 

навчальними 

методиками, теорією та 

методикою професійної 

художньої освіти та 

дидактикою викладання 

спеціальних дисциплін 

з фаху та формувати 

естетичні смаки, 

художні навички учнів 

загальноосвітніх та 

початкових 

спеціалізованих 

мистецьких закладів. 

Особистісно-

орієнтований  

підхід 

Поточний 

контроль: 

перегляд 

поточних 

практичних 

завдань; захист 

доповіді, 

реферату, 

презентації, тощо. 

Підсумковий 

контроль – 

диференційований 

залік у формі 

кафедрального 

перегляду 

практичних і 

самостійних 

завдань та захисту 

звіту практики 

ПРН4.1 Вміти шукати, 

обробляти та аналізувати 

інформацію з інтернет-мережі 

та літературних джерел. 

ПРН6.1 Мати навички 

міжособистісної взаємодії, 

індивідуальної роботи та 

роботи у групі 

ПРН19.1 Вміти втілювати 

особисті креативні ідеї та 

пошуки у практичне 

виконання. 

ПРН 24.1 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 24.2 Вміти визначати стан 

та необхідні завдання під час 

реставрації об’єктів, мати 

навички первинного 

дослідження ситуації; вміти 

складати бібліографічні списки 

та готувати реферативні 

доповіді. 

ПРН25.1 Знати навчальні 

методики, теорію та методику 

професійної художньої освіти 

та вміти викладати спеціальні 

дисципліни з фаху 
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4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль  Переддипломна практика 
 

Змістовий модуль 1 Ознайомлення з художньою діяльністю організації 
Настановча конференція, допуск студентів до практики. Завдання 

практики. Вимоги до звітної документації. Теорія та практика передпроектних 

досліджень: аналіз передпроектної ситуації, умов і можливостей виконання 

творчої роботи (проєкту). Індивідуальний план практики. Ознайомлення з 

профілем роботи дипломного керівника. Обґрунтування теми та методології 

кваліфікаційної роботи.  

 

Змістовий модуль 2 Збір матеріалу, аналіз аналогів 

Методологія проєктування. Смислоутворення в арт-проєктуванні. Концепція 

та візуальна структура експозиції художнього (кураторського) проєкту.  Збір та 

аналіз матеріалів кваліфікаційної роботи (проєкту). Висновки передпроєктних 

досліджень. Планування, підготовка та PR-підтримка художнього проекту. 

Ескізування. 

 

Змістовий модуль 3 Обробка та структурування отриманих даних 

 Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи (актуальність, об’єкт 

предмет, мета, завдання, методи, практичний результат; огляд наукової 

літератури, техніко-технолологічний аспект виконання кваліфікаційної роботи). 

Фор-ескіз. Підготовка звіту переддипломної практики і презентації за темою 

кваліфікаційної роботи (до 10 сторінок). 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам.роб. 

МОДУЛЬ  (8 семестр) 90    90 

Змістовий модуль 1 25    25 

Змістовий модуль 2   25    25 

Змістовий модуль 3   25    25 

Підсумковий контроль 15    15 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: 

- усне опитування; 

- письмовий контроль; 

- перегляд поточних практичних завдань; 

- захист доповіді, реферату, презентації, тощо. 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі комплексного 

кафедрального перегляду практичних і самостійних завдань і захисту звіту 

проходження практики. 
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Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ  100    

Змістовий модуль 1 20   20 

Змістовий модуль 2   20   20 

Змістовий модуль 3   20   20 

Підсумковий контроль 40   40 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

МОДУЛЬ   

Змістовий модуль 1 20 

Практичне завдання №1 Настановча конференція. Завдання 

практики. Вимоги до звітної документації. Планування і 

оформлення документації практики (опитування та письмовий 

контроль) 

4 

Практичне завдання №2 Доповідь (презентація) на тему «Теорія та 

практика передпроектних досліджень. Концептуальне проектування 

в дизайні та  образотворчому мистецтві» (захист доповіді, 

презентації) 

8 

Практичне завдання №3 Обґрунтування теми та методології 

кваліфікаційної роботи (захист доповіді, презентації) 

8 

Змістовий модуль 2 20 

Практичне завдання №4 Формування концепції та візуальної 

структури експозиції художнього проекту (захист доповіді, 

презентації) 

4 

Практичне завдання №5 Аналіз аналогів та оформлення результатів 

дослідження (захист доповіді, презентації) 

8 

Практичне завдання №6 Виконання пошукових ескізів художнього 

твору (дизайнерського проекту) за  темою кваліфікаційної роботи 

(кафедральний перегляд) 

8 

Змістовий модуль 3 20 

Практичне завдання №7 Оформлення пояснювальної записки до 

виконання кваліфікаційної роботи (проекту) (захист доповіді, 

презентації)  

8 

Практичне завдання №8 Виконання фор-ескізу творчої роботи; 

розробка візуальної структури експозиції художнього 

(дизайнерського) проекту (кафедральний перегляд) 

8 
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Практичне завдання №9 Підготовка звіту переддипломної практики 

і презентації за темою кваліфікаційної роботи (захист доповіді, 

презентації) 

4 

Підсумковий контроль – диференційований залік у формі 

комплексного кафедрального перегляду практичних і самостійних 

завдань та звіту проходження практики 

40 

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. Методичне забезпечення 

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи (для 

студентів спеціальності 023 – Мистецтво) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 

О. М.  Бекетова ; уклад.: Оленіна О.Ю., Чирва О.Ч. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2021. – 28 с.   

Наскрізна програма та методичні рекомендації до проходження практики 

(для студ. ден. форми навч. перш. (бакалавр) рівня вищої освіти зі спец. 023 - 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація / Чирва О.Ч., 

Вінтаєва Н. С., Підлісна О. В., Пічугіна Ю. О., Сосницький Ю. О.; Хапків нац. 

ун-т  міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 

– 40 с.   

Рекомендована література 

1. ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання» URL: https://ftfsite.ru/wp-

content/files/Library_Standart.pdf   

2. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582-97. Введ. 

01.07.98. Київ, 1998. 16 с. URL:  

http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_3582_2013.pdf  

3. Шевнюк О. Л. Історія мистецтв. Київ : Освіта України, 2015. 452 с. URL: 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30160   

4. 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://ftfsite.ru/wp-content/files/Library_Standart.pdf
https://ftfsite.ru/wp-content/files/Library_Standart.pdf
http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_3582_2013.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30160
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https://shron1.chtyvo.org.ua/Sheiko_Vasyl/Orhanizatsiia_ta_metodyka_naukovo-

doslidnytskoi_diialnosti.pdf  

 

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

1. Кафедральні лабораторії ПХМ з комп’ютерним обладнанням, монітором для 

показу презентацій. 

2.  Аудиторія ММД з комп’ютерним обладнанням, з програмами для роботи 

Photoshop (ліцензійна), Corel draw(ліцензійна), доступом до інтернет-

ресурсів.  

3. Макетна майстерня для роботи з папером, деревом, пластиком тощо (ауд. 

307-308). 
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