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Структурний підрозділ. 

Освітній ступінь. 

Спеціальність. 

Освітня програма. 

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи  

і мистецтва 

Кафедра образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва 

ОС «Бакалавр» 

023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

ОП «Образотворче мистецтво» 

ОП «Декоративне мистецтво» 

1. Перелік нормативних 

документів, які необхідно 

оформити для проведення 

практики (клопотання, 

договір, тощо) 

Договори про проведення практики здобувачів 

вищої освіти із музеями, підприємствами, 

майстернями Спілкою художників України та 

Спілкою народних майстрів м. Черкас та Черкаської 

області або інших областей за відповідними 

угодами. 

2. Мета та завдання 

практики 

Мета фахової практики – поглиблення, 

закріплення та вдосконалення теоретичних та 

практичних знань, що одержали студенти при 

вивченні спеціальних дисциплін художнього циклу. 

Фахова виробнича практика дає можливість 

студентам поглибити та розширити світогляд, 

отримати конкретні чіткі уявлення про сучасний 

стан образотворчого та декоративного мистецтва, 

реставрації. Важливим є також поглиблення 

практичної підготовки студентів в умовах сучасного 

художнього процесу, подальший розвиток навичок з 

виконання творів образотворчого мистецтва, 

декоративного мистецтва, реставрації.  

Завдання педагогічної практики: 

1. Схарактеризувати підприємство в цілому, його 

структуру, основні підрозділи, їх взаємозв’язок.  

2. Ознайомитись з історією розвитку 

підприємства, основними періодами розвитку, 

перспективами та планами, роллю та місцем 

підприємства в культурному розвитку регіону, 

країни, підпорядкуванням з іншими 

підприємствами. 

3. Вивчити основні питання охорони праці на 

підприємстві, зміст основних правил техніки 

безпеки, санітарії та протипожежної безпеки, 

адміністративні та структурні підрозділи, робочі 



місця, порядок проведення інструктажу, 

громадських організацій, наочну агітацію на 

підприємстві.  

4. Ознайомитись із заходами підприємства, 

пов’язаними з культурним життям Черкащини, 

плани, перспективи.  

5. Виконати аналіз змісту художнього процесу: 

характеристика інструментів, технологій та технік 

виконання.  

6. Вивчення новаторського та передового 

художнього досвіду, аналіз художнього фонду 

підприємства. 

3. Загальні та професійні 

компетентності, які 

формуються під час 

практики 

 

Загальні компетентності:  

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати 

проблеми.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з експертами 

з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному 

контексті.  

ЗК 5. Здатність розробляти та керувати проектами. 

ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо.  

Фахові компетентності: 

ФК 1. Здатність переосмислювати базові знання, 

демонструвати розвинену творчу уяву, 

використовувати власну образно асоціативну мову 

при створенні художнього образу.  

ФК 2. Здатність трактувати формотворчі 

мистецькі засоби як відображення історичних, 

соціокультурних, економічних і технологічних 

етапів розвитку суспільства.  

ФК 4. Здатність проводити діагностику стану 

збереженості мистецьких об’єктів, формулювати 

кінцеву мету реставраційного втручання у 

відповідності до вимог сучасної наукової 

реставрації.  

ФК 6. Здатність формувати мистецькі концепції на 

підставі проведення дослідження тих чи інших 

аспектів художньої творчості.  

ФК 7. Володіння теоретичними і методичними 

засадами навчання та інтегрованими підходами до 

фахової підготовки художників образотворчого і 

декоративного мистецтва та реставраторів творів 



мистецтва, планування власної наукової діяльності.  

ФК 8. Здатність до використання сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій в 

контексті проведення мистецтвознавчих та 

реставраційних досліджень.  

ФК 9. Здатність створювати затребуваний на 

художньому ринку суспільно значущий продукт 

образотворчого та/або декоративного мистецтва. 

4. Результати навчання за 

цим видом практики 

Програмні результати навчання:  

ПРН 1. Вміти аналізувати і пояснювати історичні, 

культурологічні, соціокультурні, художньо-

естетичні аспекти розвитку світового та 

українського образотворчого і декоративного 

мистецтва. 

ПРН 2. Інтерпретувати та застосовувати 

семантичні, іконографічні, формально-образні і 

формально-стилістичні чинники образотворення. 

ПРН 3. Володіти інноваційними методами та 

технологіями роботи у відповідних матеріалах. 

ПРН 4. Вміти трактувати формотворчі мистецькі 

засоби як відображення історичних, 

соціокультурних, економічних і технологічних 

етапів розвитку суспільства.  

ПРН 5. Використовувати сучасні інформаційно-

комунікаційні технології в освітній та музейній 

справах.  

ПРН 6. Володіти фаховою термінологією, 

науково-аналітичним апаратом, проводити аналіз та 

систематизацію фактологічного матеріалу.  

ПРН 7. Визначати мету, завдання та етапи 

мистецької, реставраційної, дослідницької та 

освітньої діяльності, сприяти оптимальним 

соціально-психологічним умовам для якісного 

виконання роботи.  

ПРН 8. Володіти знаннями до визначення 

ефективності та апробації сучасних теоретичних 

підходів та концепцій інтерпретації феноменів 

культури і мистецтва та мистецьких процесів.  

ПРН 9. Володіти основними науковими 

принципами експертизи творів образотворчого 

мистецтва.  

ПРН 10. Вміти спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня, працювати у 

міжнародному професійному середовищі.  

ПРН 11. Вибудовувати якісну та розгалужену 

систему комунікацій, представляти результати 



діяльності у вітчизняному та зарубіжному 

науковому і професійному середовищі. 

5. Місце проведення 

практики (перелік типів 

закладів) 

В Черкаському національному університеті імені 

Богдана Хмельницького, музеях, підприємствах, 

майстернях Спілки художників України та Спілки 

народних майстрів м. Черкас та Черкаської області 

або інших областей за відповідними угодами. 

6. Зміст практики: 

детальний та послідовний 

перелік видів роботи 

студента на практиці із 

зазначенням тривалості 

роботи впродовж дня 

1. Ознайомлення з реальними художніми 

об’єктами.  

2. Вибір художнього об’єкту або його фрагменту 

для подальшої роботи.  

3. Постановка типових завдань: 

– зафіксувати реальні розміри обраного 

художнього об’єкту або фрагменту;  

– запропонувати керівнику практикою можливі 

концептуальні підходи у вигляді письмових 

анотацій, схем, начерків, ескізів;  

– визначити найперспективнішу концепцію 

обраного художнього об’єкту або фрагменту, 

вдосконалити її і подати до затвердження керівнику 

практикою у вигляді остаточного чорнового ескізу у 

масштабі до його фіксованих розмірів.  

4. Виконати оригінал-ескіз, затвердженого 

керівником практикою.  

5. Виконати у матеріалі відповідно до 

затвердженого проєкту/ескізу. 

7. Види індивідуальних 

завдань (для студентів, які 

навчаються за 

індивідуальним планом, 

або з поважних причин не 

можуть виконувати 

основну програму 

практики, або навчаються 

дистанційно) 

 

Індивідуальний план роботи студента складається 

у перший тиждень на підставі програми-завдання 

фахової практики, який погоджується з керівником 

практики від університету. 

Для атестації практичних умінь і знань студенти 

повинні представити на кафедру образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва наступні 

документи, на основі яких проводиться атестація 

їхньої практичної підготовки, і оцінка заноситься до 

залікової відомості і залікової книжки: щоденник 

практики студента-практиканта; письмовий звіт про 

виконання індивідуальних завдань; зразки творчих 

робіт (художніх проєктів) студентів. 



8. Вимоги до звіту про 

проходження практики: 

оптимальний перелік 

документів, які мають бути 

створені студентом у 

результаті практичної 

роботи (зі зразками робіт) 

Починаючи з першого дня практики, студенти 

зобов’язані вести індивідуальну планувальну 

документацію, що по закінченню практики 

подається в папці керівнику практики для 

перевірки. До звітної документації варто віднести:  

1. Щоденник практики студента-практиканта.  

2. Звіт про проходження практики.  

3. Зразки творчих робіт (художніх проєктів) 

студентів. 

4. Характеристика з підприємства проходження 

практики (з підписом та печаткою). 

9. Форми і методи 

контролю 

 

У зазначені терміни студент виконує програму 

практики, веде щоденник, здійснює дослідницьку 

роботу і здає звіт по педагогічній практиці. 

Загальна оцінка роботи кожного студента є 

комплексною, враховує всі сторони його 

діяльності, визначається на основі узгодження 

думок керівників практики.   

10. Критерії 

оцінювання за видами 

роботи (компоненти 

оцінювання:  

- види практичної роботи,  

- змістова частина 

документів, стилістичне та 

граматичне оформлення 

тощо) 

Студент-практикант отримує оцінку «відмінно» 

(А) за умов, що він повністю виконав програму 

практики. Студент-практикант демонструє творчі 

здібності, самостійність, тверді знання і практичні 

навички, розвинене образне та конструктивне 

мислення, високу якість технічного виконання. 

Творчі роботи відзначаються пластичною 

цілісністю, виразністю і закінченістю, творчім 

вирішенням завдання. Кожна з робіт має 

збалансовану композицію, всі об’єкти, відповідно 

до свого значення знайдені за розміром та взаємним 

розташуванням. Студент повністю виконав 

програму практики, засвоїв навчальний матеріал, 

виконав всі завдання практики, одержав відповідні 

бали за поточний і підсумковий контроль, активно 

займався пошуковою роботою. Звітний пакет 

документів подається у встановлений термін і 

включає всі компоненти.  

Студент-практикант отримує оцінку «дуже 

добре» (В) за умов, що він повністю виконав 

програму практики і в сумі набрав 80-89 балів. 

Студент в основному засвоїв теоретичний та 

практичний матеріал з фахових дисциплін. Не в 

повному обсязі висвітлив питання у написанні 

звітної документації, але систематично займався 

пошуковою роботою. Звітний пакет документів 

подається у встановлений термін і включає всі 

компоненти. Документація, творчі роботи 



відповідають сучасним вимогам і не містять 

помилок.  

Студент-практикант отримує оцінку «добре» (С) 

за умов, що він недостатньо повністю виконав 

програму практики і в сумі набрав 75-80 балів.. 

Студент-практикант вірно використовує знання для 

ефективної реалізації з фахової підготовки. У нього 

достатньо розвинене образне та об’ємно-просторове 

мислення, володіє основними технічними засобами, 

правильно застосовує їх на практиці, володіє 

практичними навичками у відтворенні предметного 

середовища, але допускає незначні помилки. 

Незначну частину навчального матеріалу не засвоїв 

на рівні програмних вимог, не систематично 

займався пошуковою роботою. Звітний пакет 

документів подається у встановлений термін і 

включає всі компоненти.  

Студент-практикант отримує оцінку «задовільно» 

(D) за умов, що він виконав програму практики у 

неповному обсязі, і в сумі набрав 60-74 бали. 

Бакалавр допустив ряд фактичних помилок під час 

виконання поставлених завдань. Студент 

припускався фактичних помилок під час виконання 

поставлених завдань та в проведенні занять, 

пошукова робота виконувалась на низькому рівні. 

Звітний пакет документів подається у встановлений 

термін, але недооформлений або оформлений з 

помилками. Документація, творчі роботи 

неповністю відповідають сучасним вимогам і 

містять помилки.  

Студент-практикант отримує оцінку «достатньо» 

(Е), за умови, що він виконав програму практики 

частково і в сумі набрав 50-59 балів. Студент 

засвоїв більше половини навчального матеріалу, у 

результаті чого йому не зараховані окремі завдання 

практики, не займався пошуковою роботою. Звітна 

документація подається із запізненням і не містить 

усіх компонентів, не зовсім відповідають сучасним 

вимогам і містять помилки. У щоденнику студента-

практиканта частково зафіксований зміст роботи, є 

характеристика керівника та рекомендована оцінка 

«достатньо».  

Студент-практикант отримує оцінку 

«незадовільно» (FX), за умов, що він не виконав 

програму практики і в сумі набрав 35-49 балів. 

Студент виявив недостатній рівень сформованості 



професійних компетентностей, не володіє знаннями 

для виконання завдань практики, пошукової роботи, 

допускає суттєві помилки. Бакалавр недостатньо 

засвоїв більше половини навчального матеріалу. На 

низькому рівні виконані творчі роботи. Проявлено 

низький рівень володіння художніми матеріалами. 

Звітна документація не містить усіх компонентів.  

11. Форми підбиття 

підсумків практики 

 

Загальна оцінка виставляється керівником 

виробничої фахової практики (враховуються оцінки 

за всі види діяльності студентів у ході практики) і 

затверджується на засіданні кафедри. 

12. Методичні 

рекомендації (з 

урахуванням особливостей 

спеціальності/освітньої 

програми) 

 

Студенти під час проходження практик 

зобов’язані: 

– до початку практики на настановних 

конференціях, а далі в індивідуальному порядку, 

одержати від керівника практики консультації щодо 

її проходження практики й оформлення необхідних 

документів;  

– своєчасно (не пізніше зазначеної у договорі 

дати) прибути на базу практики;  

– систематично працювати над виконанням 

завдань за програмою практики; 

– вести щоденник практики, в якому фіксувати 

виконання відповідних етапів (розділів) 

календарного плану-графіку практики;  

– у повному обсязі виконувати всі завдання, 

передбачені програмою практики, зазначені у 

індивідуальному графіку її проходження, та 

вказівками керівника;  

– виконувати діючі на підприємстві (в організації) 

правила внутрішнього розпорядку, строго 

додержуватись правил охорони праці, техніки 

безпеки і виробничої санітарії;  

– нести відповідальність за виконану роботу; 

– постійно підтримувати контакти з кафедрами та 

у призначений керівником практики від кафедри 

термін з’явитися на проміжний контроль; 

– висвітлювати результати виконаної роботи та 

оформити їх у звіті про проходження практики, 

відповідно до встановлених і діючих вимог і 

структури та оформлення звіту;  

– своєчасно подати на кафедри звітну 

документацію та у визначений термін захистити 

матеріали практики перед відповідною комісією. 

13. Інформаційні ресурси 

для підготовки до 

1. Ли Н. Основы учебного академического рисунка. 

Учебник. М., Изд-во Эксмо, 2005. 480с.  



проходження практики 

 

2. Шпак В. О. Основи живопису. Акварель: навч. 

Посіб; М-во освіти і науки України, КДІДПМД ім. 

М.Бойчука. Київ: ( б.в.) , 2013 . 256 с.: іл.  

3. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок 2-е изд., 

доп. и перераб. М.: Просвещение, 1984. 240 с.: ил.  

4. Ятченко Ю. М. Мистецтво рисунка. К: НАУ, 

2005. 60 с.  

5. Кириченко М. А. Кириченко І. М. Основи 

образотворчої грамоти. К., «Вища школа», 2002.  

6. Хессенберг К. Скульптура для начинающих. 

Практическое руководство. М.: АРТРодник, 2006. 

129 с.  

7. Паррамон Хосе М. Основы живописи. Барселона: 

Паррамон Эдисионес, 1994. 127 с.  

8. Батталини Т. Рисуем акварелью. От азов 

мастерства к тончайшим нюансам. Перевод с 

итальянского. М.: Эксмo, 2007. 128 c.: ил. 

(Классическая библиотека художника).  

9. Дюваль М. Анатомия для художников. Москва: 

Издательство В. Шевчук, 2001. 359 с.  

10. Елисеев М. А. Материалы, оборудование, 

техника живописи и графики М.: АСТ, Астрель, 

2004. 170 с.: ил.  

11. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво 

України XX століття, З.Чегусова. К.: Либідь, 2005. 

280 с., іл.  

12.Кара-Васильєва Т.Українська вишивка / Т.Кара- 

Васильєва, А. Чорноморець. К.: Либідь, 2002.160 с.  

13.Антонович Є. А., Декоративно-прикладне 

мистецтво / Є.А.Антонович, Р.В. Захарчук-Чугай, 

М.Є.Станкевич. Львів.: Світ, 1993. 272 с.  

16.Никорак О. Українська народна тканина ХІХ-ХХ 

ст.: Типологія, локалізація, художні особливості / 

НАНУ. Ін-т народознавства. Львів, 2004. Ч.: 

Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних 

областей України). 584 с.: іл.  

17.Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ-

ХХ ст. / НАНУ. Ін-т народознавства. Львів, 2002. 

480 с.: іл.  

18. Яремків М. Композиція: творчі основи 

зображення: Навчальний посібник. Тернопіль: 

Підручники і посібники , 2007. 112 с.  

19. Кириченко М. А. Український народний 

декоративний розпис: Навч. посіб. К.: Знання-Прес, 

2006. 228 с.  

20. Козлов В. Основы художественного оформления 



тестильных изделий: Учебник для вузов. М.: Легкая 

и пищевая промышленность, 1981.  264 с.  

21. Найден О. С. Орнамент українського народного 

розпису: витоки, традиції, еволюція. К.: Наукова 

думка, 1989. 136 с.  

22. Скрипник Г. Історія декоративного мистецтва 

України. Том 5. НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. 

Рильського. Київ, 2016. 546 с. 266 іл.  

Програма затверджена на 

засіданні кафедри  

Образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва, 21.09.2021 протокол №4. 
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ЗВІТ 

 

про проходження виробничої фахової практики студента(ки)  

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 

Кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва  

 

 

(прізвище та ініціали студента) 
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___________________         ________________________________ 
(дата)        (підпис студента) 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

про проходження виробничої фахової практики студента(ки) 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 

Кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва  

 

 
(прізвище та ініціали студента) 

За період практики з ____________________ по _____________________ 
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____________________________________________________________________
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Вимоги щодо недоліків підготовки студента(ки)___________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Керівник  ______________  _____________________________________ 
                                 (підпис, печатка)                             (посада, прізвище та ініціали) 

 

 

 

 
 



ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК З ВИРОБНИЧОЇ ФАХОВОЇ ПРАКТИКИ  

 

 

 

 

 

 

студента ____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і 

мистецтва 

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

 

Освітній ступінь: «Бакалавр» 

 

Напрям підготовки: 0202 Мистецтво 

 

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



База проходження практики____________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Студент_____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прибув на підприємство, організацію, установу 

 

Печатка 

підприємства, організації, установи «_____» ________________ 20______ року 

 

_______________      _________________________________________________ 
             (підпис)                                                (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

 

 

вибув з підприємства, організації, установи 

 

Печатка 

підприємства, організації, установи   «______» _______________ 20______ року 

 

______________     ___________________________________________________ 
         (підпис)                                             (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
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Дата Звіт про виконання роботи Відмітки 
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Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про 

проходження практики 
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Оцінка: 

за національною шкалою______________________________ 
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Керівник практики від  вищого навчального закладу 

 

____________                     ___________________________ 
(підпис)                                                                (прізвище та ініціали) 

 


