
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Сучасне декоративно-прикладне мистецтво 
Тип дисципліни:  
нормативна.  
Семестр:  
перший. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 32, практичні – 16. 
Лектори: Никорак О.І., доктор мистецтвознавства, профессор; Савчин Г.В., старший викладач. 
Результати навчання:  
знати: 

– основні тенденції розвитку сучасного декоративно-прикладного мистецтва України; 
– історію розвитку сучасного українського мистецтва по кожному із видів діяльності митців; 
– визначні мистецькі надбання українського народу; 
– відомості про творчу діяльність провідних майстрів сучасного українського декоративно-

прикладного мистецтва; 
уміти: 

– висвітлити специфічні риси та особливості сучасного українського декоративно-прикладного 
мистецтва; 

– характеризувати твори українського декоративно-прикладного мистецтва; 
– здійснювати аналіз художнього твору за схемою: назва, автор, період (рік) створення, вид 

мистецтва, жанр, стиль, техніка виконання, композиція, засоби передачі змісту, задуму; 
– інтерпретувати твори мистецтва, розкривати їх смислову ідею та емоційний вплив; 

– коректно використовувати спеціальну термінологію та відображати цілісність становлення 
українського декоративно-прикладного мистецтва. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
Теорія і практика живопису. Теорія і практика рисунку. Реставраційний живопис. Сучасне образотворче 
мистецтво України.  
Зміст навчальної дисципліни:  
Основні тенденції розвитку декоративно-прикладного мистецтва незалежної України. Символіка сучасних 
творів народного мистецтва. Орнаментика українського декоративно-прикладного мистецтва ХХ-ХХІ ст. 
Традиційні художні промисли в сучасній Україні. Сучасні техніки та технології декоративно-прикладного 
мистецтва. 
Рекомендована література:  
Основна: 
1. Антонович Є.А. та ін. Декоративно-прикладне мистецтво: Навч. пос. для студ. пед. ун-тів / Є.А. Антонович, Р.В. 

Захарчук-Чугай , М.Є. Станкевич. – Львів: Світ, 1992. – 272 с. 
2. Гурська А. С. Мова та граматика українського орнаменту : навчально-методичний посібник / А. С. Гурська. – К. : 

Альтернативи, 2003. – 144 с. 
3. Сидор М.Б., Савчин Г.В. Декоративно-прикладне мистецтво: навчальний посібник / М.Б. Сидор, Г.В. Савчин. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка, 2013. – 110 с.  

4. Яремків М. Композиція: творчі основи зображення / М. Яремків. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 112 
с. 

Допоміжна: 
5. Кара-Васильєва Т. І., Чегусова З. А. Декоративне мистецтво України ХХ століття: У пошуках «великого стилю» / 

Т. І. Кара-Васильєва,    З. А. Чегусова. –  К. : Либідь, 2005. – 280 с. 
6. Кара-Васильєва Т. В. Історія декоративного мистецтва України. У 5- ти т.: Мистецтво ХIХ століття / Т.3. Кара-

Васильєва. – К.: Бізнес поліграф, 2009. – 516 с.  
7. 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: виконання практичних завдань з дисципліни, огляд та аналіз виконаних практичних 
робіт, написання самостійних робіт, співбесіда з лектором.  
– підсумковий контроль: екзамен у першому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти.  
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