




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати теоретичні знання та практичні навички, синтезуючи 

знання фольклористичних та культурологічних дисциплін, з історії, генези та регіональної 

своєрідності та національної самобутності народного народних художніх промислів та 

народного декоративно-ужиткового мистецтва, культурних практик творчих осередків як 

елементів нематеріальної культурної спадщини.  

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни 

До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики 

історико-культурного процесу;  основні культурологічні вчення та методи культурологічних 

досліджень; теоретичні основи етнографії, українського народного декоративно-ужиткового 

мистецтва, фольклористики; мати уявлення про особливості та  закономірності розвитку 

української народної культури. Уміти збирати та інтерпретувати дані про феномени 

народної культури, володіти елементарними навичками наукового аналізу зразків 

українського народного декоративно-ужиткового мистецтва, елементів нематеріальної 

культурної спадщини України загалом.  

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати:  

• етапи становлення та розвитку народних промислів, основні осередки та їх майстрів; 

науковий доробок українських учених у галузі етнокультурології, мистецтвознавства, 

фольклористики, присвячені питанням вивчення, збереження, відродження і розвитку 

народних художніх промислів та ремесел та народного декоративно-ужиткового мистецтва; 

• основні осередки народних художніх промислів та ремесел, їх представників. 

Уміти:  

• здійснювати науковий аналіз різних видів народних промислів;  

• виявляти національну специфіку та характерні ознаки народних промислів за 

регіональним принципом; 

• визначати актуальні проблеми збереження зразків нематеріальної культурної 

спадщини, шляхи їх вирішення та перспективи розвитку, відродження і збереження 

народних художніх промислів і ремесел. 

 

3.Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна є вибірковою у комплексній 

підготовці бакалаврів зі спеціальності «Культурологія». Дисципліна присвячена вивченню 

питань історії розвитку українських народних художніх промислів та народного 

декоративно-ужиткового мистецтва; сучасного стану українських народних художніх 

промислів; відродження та збереження традиційних видів українських народних художніх 

промислів, шкіл та осередків тощо. У курсі передбачено ознайомлення студентів з 

основними видами українських народних художніх промислів: гончарством, художньою 

обробкою скла, металу, каменю, кістки й рогу, дерева, шкіри, плетінням, килимарством, 

художніми тканинами, народним малярством, писанкарством та витинанням. 

 

4. Завдання: ознайомити студентів зі специфікою народних промислів; на основі отриманих 

знань і навичок виробити розуміння необхідності вивчення та збереження народних 

промислів України. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 



ФК 9. Здатність оцінювати матеріальну та духовну цінність об’єкта культурної спадщини 

різних історичних періодів та географічних ареалів. 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

 Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
К Результат навчання 

1

1. 

Знати: 

1.1. базову термінологію, поняття, 

визначення, що використовуються в 

курсі; 

1.2. історичні етапи становлення та 

розвитку українського національних 

художніх промислів і ремесел. 

1.3. наукові дослідження провідних 

українських учених у галузі 

етнокультурології, 

мистецтвознавства, присвячені 

питанням вивчення, збереження, 

відродження і розвитку народних 

художніх промислів та ремесел та 

народного декоративно-ужиткового 

мистецтва; 

1.4. основні осередки народних 

художніх промислів та ремесел, їх 

представників. 

Лекція 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

 

 

Контрольна 

робота 

Усна відповідь 

Презентація 

доповіді 

 

40% 

 

2

2. 

 

Вміти: 

2.1. оперувати основними термінами 

та поняттями; 

2.2. аналізувати різні види народних 

промислів та народного 

декоративно-ужиткового мистецтва; 

2.3. уміти виявляти національну 

специфіку та характерні ознаки 

народних промислів та ремесел за 

регіональним принципом 

2.4. визначати актуальні проблеми 

збереження зразків нематеріальної 

культурної спадщини, шляхи їх 

вирішення та перспективи розвитку, 

відродження і збереження народних 

художніх промислів і ремесел. 

Лекція 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

 

Контрольна 

робота 

Усна відповідь  

Презентація 

доповіді 

 

40% 

 

 

3

3. 

Комунікація:  

3.1. уміти комунікувати у фаховому 

середовищі; 

3.2. брати участь у науково-

практичних конференціях, наукових 

семінарах, круглих столах. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

 

Усна відповідь 

Організація та 

участь у 

майстер-класі 

 

20% 

 

 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

 
Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

ПРН 5. Збирати, упорядковувати 

та аналізувати інформацію щодо 

культурних явищ, подій та 

історико-культурних процесів. 

 

+ + + + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки. 

 

Контроль знань передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема 

оцінювання теоретичної підготовки (40%) включає: презентацію, глибинність методології у 

репрезентованому дослідженні, ступінь оригінальності та оцінювання практичної підготовки 

(60%) включає: якісну цілісність спостереження, здатність оцінити проблему, ідентифікація 

шляхів та методологія вирішення проблеми, яка виникла чи може виникнути, окреслення шляхів 

вирішення специфічних (неординарних) проблем.  

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх тем та виконання індивідуальних робіт.  

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: максимальна кількість балів на заліку – 

20 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 12 балів (60% від 

максимальної кількості балів, відведених на залік). 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 48 балів, для одержання заліку обов’язково здають відпрацювання у вигляді 

письмових робіт за кожним передбаченим програмою завданням.  

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 

 Семестрова 

кількість балів 

ПКР Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80** 20 100 

 

 

 

Оцінювання за формами контролю:  

 

 Контроль 

Min. – 48 балів Max.– 80 балів 

Усна відповідь на семінарському 

занятті 

«1»  х  14 =14 «2»  х 14 = 28 

Доповнення на семінарському занятті «1»  х 14 = 14 «1»  х 14 = 14 

Самостійна робота (організація 

майстер-класу) 

12 х 1= 12 20 х 1 = 20 

Самостійна робота (презентація 

доповіді щодо зразків нематеріальної 

культурної спадщини) 

«4»  х 2  = 8 «9»  х 2  = 18 

Підсумкова контрольна робота «12»  х 1  = 12 «20»  х 1  = 20 



Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

2 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення: 

1 бал – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

Самостійна робота (презентація доповіді щодо зразків нематеріальної культурної 

спадщини) 

9-7 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

6-4 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

3-0 балів – студент не розкриває зміст поставлених питань 

 

Самостійна робота (організація майстер-класу) та підсумкова контрольна 

робота:  

20-19 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу. 

18-17 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу.  

Допускаються несуттєві неточності  

16-12 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

11-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі.  

 

 

Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 



 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і семінарських занять 
№ 

п/п 

 

Назва теми 

 

 

Кількість годин 

 

Лекції Семінарські  

заняття 

Самостійна  

робота 

1 Тема 1. Вступ. Історія розвитку українських 

народних художніх промислів 

2 2 4 

2 Тема 2. Орнаментика в українському народному 

декоративно-ужитковому мистецтві 

2 2 4 

3 Тема 3. Види глиноробних народних промислів: 

гончарство, ліплення. Технологія виготовлення. 

Типологія виробів. Техніки декорування. Розпис. 

Гравірування. Орнаментика. Основні центри та 

осередки виробництва 

4 4 8 

4 Тема 4. Художня обробка скла. Технологія 

виготовлення: гутництво, лиття та ін. Типологія 

виробів. Техніки декорування скла. Розпис. 

Гравірування. Орнаментика. Основні центри та 

осередки виробництва 

2 2 4 

5 Тема 5. Художня обробка металу. Основні види 

металообробних промислів: ковальство, ливарництво, 

мосяжництво, художнє лиття, ювелірні вироби, 

золотарство, емалі, філігрань, чеканка та ін. 

Найвідоміші центри, осередки металообробних 

промислів, відомі майстри. 

2 2 4 

6 Тема 6. Художня обробка каменю, кістки й рогу. 

Каменотесні промисли, художня обробка каменю, 

кістки й рогу. Вжиткові, побутові, художні та 

сакральні вироби з каменю. Вироби з рогу та кістки. 

Відомі центри, осередки, майстри. Технологія та 

типологія виробів. Регіональні особливості. 

Орнаментика 

2 2 4 

7 Тема 7. Деревообробні народні промисли. 

Теслярство, столярство, різьбярство, бондарство, 

сніцарство, ложкарство, довбання, випалювання, 

дерев’яна іграшка та ін. Технологія виготовлення 

виробів з дерева, типологія, стилістика, декорування, 

регіональні особливості. Відомі центри, осередки, 

майстри 

2 2 4 

8 Тема 8. Плетіння – вид народного промислу. Витоки, 

технологія, типологія виробів. регіональні 

особливості. Лозоплетіння. Соломоплетіння. 

Плетіння з кореню сосни, рогозу, кукурудзиння, лика. 

Основні осередки, визначні постаті 

2 2 4 

9 Тема 9. Художні тканини та їх оздоблення. Історія 

розвитку українських народних промислів по 

виготовленню та декоруванню тканини. Ткацтво, 

вишивка, гаптування (одяг, декоративні тканини, 

рушники, скатертини). Вибійка, аплікація 

(технологічні особливості, типологія виробів). 

В’язання, мереживо, бісероплетіння (технологічні 

4 4 8 



особливості, типологія виробів, регіональні 

особливості). Основні центри, осередки, майстри 

10 Тема 10. Килимарство, ліжникарство, коцарство. 

Типологія килимів. Витоки, технологія, типологія 

виробів. Орнаментика. Регіональні особливості. 

Основні осередки, відомі майстри 

2 2 4 

11 Тема 11. Художня обробка шкіри. Чинбарство, 

кушнірство, лимарство. Технологія виготовлення, 

типологія виробів зі шкіри. Одяг, взуття, прикраси, 

сумки, збруя. Технологія обробки шкіри. 

Декорування. Орнаментика. Основні осередки, відомі 

майстри 

2 2 4 

12 Тема 12. Народне малярство – вид народного 

художнього промислу. Народний іконопис. Відомі 

школи. Настінний розпис. Традиційний розпис 

меблів, посуду та іграшок. Типологія, регіональні 

особливості. Основні осередки, відомі майстри 

2 2 4 

13 Тема 13. Писанкарство. Традиційне писанкарство: 

витоки, регіональні особливості, орнаментика, 

техніки, майстри. Сучасні тенденції розвитку 

писанкарства. Технології, школи, майстри. 

Витинання. Типи витинанок.  Відомі майстри 

2 2 4 

14 Підсумкова контрольна робота 

 

 2  

15 ВСЬОГО: 

 

30 30 60 

 

Загальний обсяг - 120 год. 

Лекцій – 30 год. 

Семінарські заняття – 30 год. 

Самостійна робота - 60 год. 
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