
 

 
 

 



 
 



 

 

1. Мета дисципліни 

Навчальна дисципліна «Професійне презентування художніх проектів» є 

однією з основних навчальних дисциплін у системі підготовки бакалаврів за 

спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». 

Викладання курсу спрямовано на формування у студентів професійних знань для 

подальшої фахової діяльності. 
Мета навчальної дисципліни «Професійне презентування художніх 

проектів» полягає у ознайомленні студентів із головними аспектами професійної 

презентації власних художніх проектів, починаючи з інструментів для презентації 

художніх проектів – підготовка до участі у виставці, подання художнього проекту 

на конкурс, вступ до професійних спілок, завершуючи самопрезентацією – 

створення портфоліо та резюме.  

  

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: «Менеджмент 

соціально-культурної діяльності», «Комп’ютерна практика», «Живопис», 

«Рисунок та пластична анатомія», «Комп’ютерна графіка та моделювання». 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат навчання 
Методи навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною 
ПРН2. Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології 

 

1. За способом 

передачі навчального 

матеріалу: 

- вербальні (лекції, 

практичні заняття); 

- наочні: візуальний 

супровід лекцій та 

практичних занять 

(презентації 

PowerPoint). 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності студентів: 

- репродуктивний;   

- проблемно-

пошуковий метод. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

- під керівництвом 

викладача; 

- самостійна робота 

студентів. 

Оцінка виконання 

самостійної роботи 

студентів (складання 

портфоліо, резюме, 

заявки на конкурс, 

робота з 

альтернативними 

інструментами 

презентації художніх 

проектів). 

ПРН2.1. Вміти 

створювати резюме в 

текстовому процесорі 

MS Word, 

конвертувати його у 

PDF. 

ПРН2.2. Вміти 

створювати 

портфоліо, 

використовуючи 

онлайн-сервіси та 

програмне 

забезпечення. 

ПРН2.3. Вміти 

користуватись 

сервісами з пошуку 

роботи, заповнювати 

онлайн-заявки на 

конкурси, 

використовувати 

соціальні мережі у 

професійних цілях. 

 

ПРН4. Аналізувати та 

обробляти інформацію з 

різних джерел 

1. За способом 

передачі навчального 

матеріалу: 

Оцінка виконання 

самостійної роботи 

студентів (пошук 

ПРН4.1. Здійснювати 

пошук вакансій та 

конкурсів за фахом, 



 - вербальні 

(практичні заняття). 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності студентів: 

- репродуктивний; 

- проблемно-

пошуковий метод. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

- під керівництвом 

викладача; 

- самостійна робота 

студентів. 

вакансій та 

конкурсів, складання 

портфоліо і резюме, 

робота з 

альтернативними 

інструментами 

презентації художніх 

проектів). 

аналізувати інші 

резюме на предмет 

своєї конкуренто-

спроможності. 

ПРН4.2. Вміти 

систематизувати всі 

свої професійні та 

особисті досягнення 

у вигляді резюме, 

портфоліо, заявки на 

конкурс. 

ПРН4.3. Вміти 

адаптувати 

резюме/портфоліо до 

оголошеної вакансії. 

ПРН7. Спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності) 

1. За способом 

передачі навчального 

матеріалу: 

- вербальні (лекції, 

практичні заняття);  

- наочні: візуальний 

супровід лекцій 

(відеоряд). 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності студентів: 

- репродуктивний 

метод. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

- самостійна робота 

студентів; 

- під керівництвом 

викладача. 

Оцінка виконання 

практичного 

завдання (тренінг 

«співбесіда з 

роботодавцем»). 

Диференційований 

залік. 

ПРН7.1. Вміти 

презентувати себе та 

художні проекти 

представникам інших 

професійних груп 

(замовникам, 

рекрутерам). 

ПРН7.2. Знати 

основи ділового 

етикету. 

 

ПРН9. Діяти соціально 

відповідально та 

свідомо  

1. За способом 

передачі навчального 

матеріалу: 

- вербальні: лекції, 

практичні заняття. 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності студентів: 

- репродуктивний. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

- під керівництвом 

викладача; 

- самостійна робота 

Оцінка виконання 

практичного 

завдання (тренінг 

«співбесіда з 

роботодавцем»). 

Диференційований 

залік. 

ПРН9.1. Уміти бути 

критичним та 

самокритичним. 

ПРН9.2. 

Дотримуватись 

морально-етичних 

норм, принципів і 

правил поведінки у 

сучасному 

суспільстві. 



студентів. 

ПРН16. Застосовувати у 

власній творчості 

закони і правила 

композиційної 

організації твору, а 

також способи 

інтерпретації, 

стилізації, 

трансформації. 

 

1. За способом 

передачі навчального 

матеріалу: 

- вербальні: лекції, 

практичні заняття. 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності студентів: 

- репродуктивний. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

- під керівництвом 

викладача; 

- самостійна робота 

студентів. 

Оцінка виконання 

самостійної роботи 

студентів (складання 

портфоліо, резюме, 

заявки на конкурс, 

інтерпретація 

власного твору, 

інтерпретація 

концепції 

художнього проекту). 

Оцінка виконання 

практичних завдань 

(публічна 

презентація 

інтерпретації 

власного художнього 

твору, концепції 

художнього проекту, 

портфоліо). 

Диференційований 

залік. 

ПРН16.1. Уміти 

роз’ясняти і 

описувати ідею 

власного твору 

образотворчого 

мистецтва або 

концепцію 

художнього проекту. 

ПРН16.2. Знати 

правила 

композиційної 

організації 

портфоліо. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль Професійне презентування художніх проектів 
 

Змістовий модуль 1 Інструменти для презентації проектів.  

Виставка як престижний інструмент презентації художніх проектів. 

Підготовка роботи до виставки: правила оформлення. Організація власної 

виставки. Каталог виставки. Фахові конкурси як сучасний інструмент презентації 

художніх проектів. Особливості подання заявки на національні та міжнародні арт-

конкурси. Пошук конкурсів. Інтерпретація ідеї власного твору, концепції 

художнього проекту. Сайти стокових зображень як додаткова можливість 

презентації художніх робіт початківців. 
 

Змістовий модуль 2 Обкладинка, сторінка і склад портфоліо / Portfolio /. 

Портфоліо поліграфічне. Основні принципи створення обкладинки 

портфоліо. Графічна стилістика портфоліо. Модульна сітка як основний елемент 

композиційної організації портфоліо. Принцип підбору робіт для портфоліо. 

Онлайн-портфоліо. Онлайн-сервіси для створення та публікації портфоліо. 
 

Змістовий модуль 3 Створення резюме. 

Завдання резюме. Структура резюме та правила складання. Рекомендовані 

фрази у резюме. Оформлення резюме. Комерційне резюме (адаптація резюме під 

різні вакансії – таргетинг). CV Europass як рекомендована європейська форма 

резюме. Мотиваційний лист: завдання, правила і рекомендації щодо складання. 

Аналіз профілів в соціальних мережах як додатковий інструмент відбору 

кандидатур. Пошук вакансій. Співбесіда та основи ділового етикету. 

 



 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ  (8 семестр) 120 24 24  72 

Змістовий модуль 1 30 8 8  14 

Змістовий модуль 2  30 8 8  14 

Змістовий модуль 3  45 8 8  29 

Індивідуальне завдання      

Підсумковий контроль 15    15 
 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Модуль  

Змістовий модуль 1 

Тема 1.1 Виставкова 

діяльність. 

- участь у виставках: цілі і переваги; 

- правила оформлення роботи на 

виставку; 

- етапи підготовки власної виставки; 

- каталог виставки; 

- інтерпретація твору 

образотворчого мистецтва; 

- підготовка документів для вступу 

в професійну спілку. 

4 

Тема 1.2 Фахові 

конкурси. 

 

- участь у конкурсах: цілі і 

переваги; 

- принципи оформлення заявки на 

конкурс; 

- інтерпретація художнього проекту; 

- пошук конкурсів. 

4 

Змістовий модуль 2 

Тема 2.1 Портфоліо 

поліграфічне. 

 

- специфіка поліграфічного 

портфоліо; 

- структура портфоліо; 

- обкладинка портфоліо; 

- графічна стилістика портфоліо; 

- модульна сітка; 

- принцип підбору робіт для 

поліграфічного портфоліо. 

4 

Тема 2.2 Онлайн-

портфоліо. 

- специфіка онлайн-портфоліо; 

- рекомендації до складання онлайн-

4 



портфоліо; 

- принципи підбору робіт для 

онлайн-портфоліо; 

- онлайн-сервіси для створення та 

публікації портфоліо; 

- професійні сторінки в соціальних 

мережах. 

Змістовий модуль 3 

Тема 3.1 Загальні 

принципи створення 

резюме. 

 

- завдання резюме; 

- структура резюме; 

- загальні правила складання; 

- рекомендовані фрази у резюме 

художника; 

- оформлення резюме. 

2 

Тема 3.2 Комерційне 

резюме. 

 

- резюме художника без досвіду 

роботи; 

- поняття «релевантний досвід 

роботи»; 

- таргетинг – адаптація резюме під 

різні вакансії; 

- аналіз профілів в соціальних 

мережах рекрутерами. 

2 

Тема 3.3 Мотиваційний 

лист. 

- завдання мотиваційного листа; 

- правила створення; 

- рекомендації і приклад. 

2 

Тема 3.4 Основи 

ділового етикету. 

 

- мова тіла в діловому етикеті; 

- правила вітання; 

- правила ділового спілкування; 

- етикет на виставці; 

- дрес-код. 

2 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Модуль  

Змістовий модуль 1 

Тема 1.1 Інтерпретація 

власного твору 

образотворчого 

мистецтва.  

Обрати зі своїх робіт один твір, 

зробити інтерпретацію до нього, 

презентувати його перед аудиторією. 

 

2 

Тема 1.2 Інтерпретація 

власного художнього 

проекту. 

Пошук конкурсів художніх проектів. 

Підбір циклу пов’язаних між собою 

власних робіт або розроблення нової 

концепції під обраний конкурс. 

Описати художній проект, 

4 



презентувати його перед аудиторією. 

Тема 1.3 

Альтернативні 

інструменти 

презентації художніх 

проектів. 

Аналіз сайтів стокових зображень. 

Підбір робіт для публікації. 

Можливості NFT-майданчиків для 

художників. 

2 

Змістовий модуль 2 

Тема 2.1 Створення 

макету поліграфічного 

портфоліо. 

Відбір робіт для поліграфічного 

портфоліо. Оформлення обкладинки 

портфоліо. Підготовка інформації 

про свій професійний досвід. 

Розробка, затвердження макету, 

презентація перед аудиторією.  

4 

Тема 2.2 Створення 

онлайн-портфоліо. 

Відбір робіт для онлайн-портфоліо. 

Вибір онлайн-сервісу для створення 

портфоліо. Розміщення портфоліо за 

активним посиланням. 

3 

Тема 2.3 Професійна 

презентація художника 

на сторінках в 

соціальних мережах. 

Аналіз професійних фахових 

сторінок в соціальних мережах 

(шапка профілю, зміст, частота 

оновлення, контент сторісів, 

зворотній зв’язок з аудиторією).  

1 

Змістовий модуль 3 

Тема 3.1 Складання 

резюме. 

Скласти три резюме: 1. CV Europass; 

2. Резюме на вакантну посаду 

«Художник проекту, живописець»; 

3. Адаптувати резюме під вакантну 

посаду «2D художник». 

4 

Тема 3.2 Складання 

мотиваційного листа. 

Скласти два мотиваційних листа до 

обох резюме. 

2 

Тема 3.3 Основи 

проходження 

співбесіди. 

Тренінг «співбесіда з роботодавцем» 

на основі підготовлених резюме. 
2 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 не передбачено 
 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 Оцінка виконання самостійної роботи студентів (пошук вакансій та 

конкурсів, складання портфоліо, резюме, заявки на конкурс, інтерпретація 

власного твору, інтерпретація концепції художнього проекту, робота з 

альтернативними інструментами презентації художніх проектів). 

 Оцінка виконання практичних завдань (публічна презентація інтерпретації 

власного художнього твору, концепції художнього проекту, портфоліо, 

обговорення резюме, тренінг «співбесіда з роботодавцем»). 

 Підсумковий контроль у вигляді диференційованого заліку. 



Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ  (8 семестр) 100  -  

Змістовий модуль 1 20 8 - 12 

Змістовий модуль 2  20 6 - 14 

Змістовий модуль 3   30 10 - 20 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Модуль   

Змістовий модуль 1 20 

Завдання до самостійної роботи №1 (інтерпретація власного твору 

образотворчого мистецтва) 

5 

Практичне завдання №1 (публічна презентація інтерпретації 

власного художнього твору) 

2 

Завдання до самостійної роботи №2 (інтерпретація власного 

художнього проекту) 

7 

Практичне завдання №2 (публічна презентація інтерпретації 

власного художнього проекту) 

3 

Практичне завдання №3 (робота з альтернативними інструментами 

презентації художніх проектів) 

3 

Змістовий модуль 2 20 

Завдання до самостійної роботи №4 (розробка макету 

поліграфічного портфоліо) 

8 

Практичне завдання №3 (публічна презентація портфоліо) 2 

Завдання до самостійної роботи №5 (створення онлайн-порфоліо) 6 

Практичне завдання №4 (аналіз професійних фахових сторінок в 

соціальних мережах) 

4 

Змістовий модуль 3 30 

Завдання до самостійної роботи №6 (складання резюме) 15 

Практичне завдання №5 (обговорення резюме) 4 

Завдання до самостійної роботи №7 (складання мотиваційних 

листів) 

5 

Практичне завдання №6 (оцінка за виконання завдання з тренінгу 

«співбесіда з роботодавцем») 

6 



Підсумковий контроль – диференційований залік 30 

Теоретичне питання 1 15 

Теоретичне питання 2 15 

  

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. Дистанційний курс навчальної дисципліни «Професійне презентування 

художніх проектів» у віртуальному освітньому середовищі на платформі 

MOODLE ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. — Режим доступу: 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2408  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Етика ділових відносин : навч. посіб. / [Лесько О.Й., Прищак М.Д., 

Залюбівська О.Б. та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 309 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Lesko_Oleksandr/Etyka_dilovykh_vidnosyn.pdf  

2. Пічугіна Ю.О. Мережева творчість в контексті формування культурного 

капіталу в епоху 4.0 / Ю.О. Пічугіна // Комунальне господарство міст. — 

2020. — Вип. 7(160). — С. 34–39. URL: https://eprints.kname.edu.ua/58358/ 

3. Пічугіна Ю.О. Образотворче мистецтво на блокчейні / Ю.О. Пічугіна // 

Художня культура Греції та України в сучасному гуманітарному дискурсі : 

матер. міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 червня, 2019 р., м. Афіни, Греція. 

— Харків : Мачулін, 2019. — С. 103–105. URL: 

https://eprints.kname.edu.ua/60061/1/%D0%9F%D1%96%D1%87%D1%83%D0

%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0.pdf  

4. Шумилович Б. Мистецтво як великий бізнес [Електронний ресурс] / Богдан 

Шумилович // Zaxid.net. — Режим доступу:  

https://zaxid.net/mistetstvo_yak_velikiy_biznes_n1494925  

5. Як подати заявку до Українського культурного фонду [Електронний ресурс] 

// Український культурний фонд. — Режим доступу:  

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2408
https://shron1.chtyvo.org.ua/Lesko_Oleksandr/Etyka_dilovykh_vidnosyn.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/58358/
https://eprints.kname.edu.ua/60061/1/%D0%9F%D1%96%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/60061/1/%D0%9F%D1%96%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0.pdf
https://zaxid.net/mistetstvo_yak_velikiy_biznes_n1494925


https://ucf.in.ua/p/how_to_apply 

6. Behance. URL: https://www.behance.net  

7. Canva. URL: https://www.canva.com 

8. CV2you. URL: https://cv2you.com/uk-ua  

9. House of Europe. URL: https://houseofeurope.org.ua/  

10. LinkedIn. URL: https://www.linkedin.com  

11. Rabota UA. URL: https://rabota.ua/ua  

12. Work UA. URL: https://www.work.ua  
 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

освітній компонент не потребує спеціального матеріально-технічного 

забезпечення 
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