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Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли 
Тип дисципліни:  
нормативна. 
Семестр:   
перший – другий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 8), аудиторні години – 112: лекції –  32, практичні 
– 64; самостійна робота – 114. 
Лектори:  
кандидат філософських наук, доцент Костюк Лариса Богданівна, 
старший викладач Савчин Галина Віталіївна   
Результати навчання: 
студент повинен знати:  

 види декоративно-ужиткового мистецтва;  
 зв'язок декоративно-прикладного мистецтва з дизайном та їх відмінність;  
 основні закони формотворення та композиції;  
 сучасні та народні українські техніки декоративно-прикладного мистецтва 

студент повинен вміти:  
 методично правильно організовувати роботу над завданням;  
 застосовувати на практиці знання декоративної переробки реальних форм при розробці 

ескізів для декоративного оформлення виробів з різних матеріалів;  
 застосовувати закони композиції;  
 використовувати матеріали та різні технічні засоби для розкриття творчого задуму. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Композиція 
 Живопис 
 Рисунок 
 Психологія 
 Історія зарубіжного образотворчого мистецтва 
 Історія українського образотворчого мистецтва. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Декоративно-прикладне мистецтво – невід’ємна складова частина народної культури. 

Композиція в декоративно-прикладному мистецтві. Народний декоративний розпис. 
Писанкарство. Витинанка та паперопластика в декоративно-прикладному мистецтві. Художнє  
деревообробництво. Художня обробка соломи. Художні  тканини. Художня обробка металу. 
Рекомендована література: 

Основна: 
1. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво : навч. пос. [для студ. пед. ун-тів] / Є. А. Антонович, Р. В. 

Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. – Л. : Світ, 1992. – 272 с. 
2. Кириченко М. А. Український народний розпис:  навч. посібник / М. А. Кириченко. – К. : Знання-Прес, 2006. 

– 228 с. 
3. Ковальов О. Є. Декоративно-прикладне мистецтво у школі: 1 – 7 класи : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / О. Є. 

Ковальов. – Суми : Університет. кн., 2006. – 144 с. 
4. Сидор М.Б., Савчин Г.В. Декоративно-прикладне мистецтво: навчальний посібник [для студентів напряму 

підготовки 6.010102 «Початкова освіта  спеціалізації «Образотворче мистецтво»] / М.Б. Сидор, Г.В. Савчин. – 
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка, 2013. – 110 с.  

Допоміжна: 
5. Декоративно-ужиткове мистецтво: словник: у 2-х томах / Я. П. Запаско, І. В. Голод, В. І. Білик та ін.; за заг. 

ред. Я. П. Запаско. – Л. : Афіша, 2000. – Т. 1 : А-К. – 2000. – 368 с.; Т. 2 : Л-Я. – 2000. – 400 с. 



6. Наулко В. І. Культура і побут населення України : навч. посіб /    В. І. Наулко. – К. : Либідь, 1991. – 232 с. 
7. Никорак О. І. Українська народна тканина XIX – XX ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. 

Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України) / О. І. Никорак. – Л., 2004. – 583 с. 
8. Полікарпов І. С. Вироби народних промислів України / І. С. Полікарпов, Є. М. Стефанюк, О. О. Тимченко; 

Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2003. – 306 с. 
9. Кот М. П. Вишивка Дрогобиччини. Традиції і сучасність / М. П. Кот. – Л. : Ін-т народознавства НАН України, 

1999. – 106 с.  

Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
 поточний контроль: написання реферату, виконання контрольної роботи, виконання 

аудиторних та індивідуальних завдань,  співбесіда; 
 підсумковий контроль: залік у першому семестрі, екзамен у другому семестрі; 
 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти. 
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