
СЕРТИФІКОВАНА ПРОГРАМА 

«ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ (ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ 

МИСТЕЦТВО ТА ДИЗАЙН)» 

 

Рівень вищої світи:  

Перший  

Освітній ступінь:  

Бакалавр  

Галузь знань: 

01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність:  

Для всіх спеціальностей 

 

Мета сертифікованої програми: 

1) надати студентам знання з області теорії та практики декоративно-прикладного 

мистецтва, ознайомити з основами дизайну; 

2) закріпити, поглибити і узагальнити знання, отримані на теоретичних заняттях з історії 

образотворчого мистецтва, основ кольорознавства, сюжетної композиції, українського 

народного розпису тощо;  

3) розвинути зорову пам'ять, кольоровідчуття, відчуття простору;  

4) дати необхідні знання та практичні вміння для розв’язання комплексних професійних 

завдань в області декоративно-прикладного мистецтва. 

 

Програмні компетентності та результати навчання:  

компетентності:  

1) володіння методами організації гурткової роботи в закладах освіти; 

2) основні поняття: «світло», «колір», «тон», «насиченість», «яскравість», «світлотність», 

«контраст», «колорит», фізична природа світла, психофізична природа кольору, будова і 

робота ока, психологія і фізіологія сприйняття кольору, оптичні і хімічні властивості фарб, 

їх класифікація, правила змішування кольорів; 

3) здатність використовувати знання та практичні навички з композиції при виконанні 

художнього твору; 

4) здатність використовувати знання з історії мистецтв у виконавчій та творчій 

діяльності; 

5) здатність використовувати особливості композиційної побудови творів декоративно-

прикладного мистецтва, найчастіше уживану в декоративних розписах символіку; 

6) здатність використовувати знання про види та техніки декоративно-прикладного 

мистецтва, властивості різноманітних матеріалів та технічні прийоми роботи з ними; 

7) основні прийоми техніки художнього розпису тканини в техніці батик; прийоми 

роботи по шовку. 

результати навчання:  

1) вміти організувати художньо-творчу діяльність гуртка; 

2) на практиці застосовувати закони кольору і світла, змішання барвистих речовин в 

рішенні дизайнерських проектів; науково обґрунтовувати колористичне рішення; 

використовувати основні характеристики кольору для виявлення форми, простору; 

3) зображати об’єкти навколишнього середовища засобами різних видів образотворчого 

мистецтва, застосовувати знання й практичні навички з композиції; 

4) виконувати власні орнаментальні композиції з різними варіантами побудови на основі 

стилізації; 



5) використовувати набуті знання з технології матеріалів у творчій та виконавчій 

діяльності; 

6) виконувати розпис різними видами батика; 

7) на основі систематизації зібраної інформації та художнього матеріалу розробляти 

ескізний проект художнього твору. 

Загальний обсяг сертифікованої програми:  

24 кредити ЄКТС  

Вимоги до отримання сертифікату: 

Успішне складання заліків з усіх дисциплін сертифікованої програми 

 

Назва кваліфікації: 

Керівник гуртка художньо-творчої діяльності (декоративно-прикладне мистецтво та 

дизайн). 

 

Кафедра, що забезпечує викладання дисциплін: 

Кафедра музичного та образотворчого мистецтв 

Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти 

Керівник програми:  к. пед. н., доц. Пастир І.В. 

 

2. Перелік дисциплін сертифікованої програми 

 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кількість 

кредитів / 

годин 

Семестри, в 

яких 

планується 

вивчення 

СП1 Основи 

кольорознавства  

Кафедра музичного та 

образотворчого мистецтв 

 

4/120 

 

3 

СП2 Основи сюжетної 

композиції 

Кафедра музичного та 

образотворчого мистецтв 

 

4/120 

 

4 

СП3 Методика гурткової 

роботи 

Кафедра загальної 

педагогіки, дошкільної, 

початкової та 

спеціальної освіти 

 

4/120 

 

5 

СП4 Український 

народний розпис 

Кафедра музичного та 

образотворчого мистецтв  

 

4/120 

 

6 

СП5 Художня обробка 

тканини (батик) 

Кафедра музичного та 

образотворчого мистецтв 

 

4/120 

 

7 

СП6 Дизайн з методикою 

навчання 

Кафедра музичного та 

образотворчого мистецтв 

 

4/120 

 

8 

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___osnovy-koloroznavstva_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___osnovy-koloroznavstva_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___osnovy-sjuzhetnoyi-kompozyciyi_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___osnovy-sjuzhetnoyi-kompozyciyi_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp_metodyka-hurtkovoyi-roboty_bakalvr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp_metodyka-hurtkovoyi-roboty_bakalvr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___ukrayinskyj-narodnyj-rozpys-bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___ukrayinskyj-narodnyj-rozpys-bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___hudozhnja-obrobka-tkanyny-batyk-bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___hudozhnja-obrobka-tkanyny-batyk-bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___dyzajn-z-metodykoju-navch_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/rp___dyzajn-z-metodykoju-navch_bakalavr.pdf

