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1. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу 

підготовки молодших спеціалістів з напряму 022 «Графічний дизайн». 

Безпосередньою метою практики є закріплення професійних знань, умінь 

і навичок, що були набуті студентами під час навчання на факультеті 

архітектури, будівництва та дизайну, їх розширення та поглиблення під час 

проходження практики. Студенти оволодівають сучасними формами та 

методами роботи, набувають практичних навичок і досвід виконання робіт. 

Практика покликана скоротити строк адаптації молодого фахівця до 

реальної професійної діяльності після закінчення Університету Короля Данила. 

2.2. Мистецька практика проводиться згідно робочого навчального плану 

на 3-му курсі на базі Івано-Франківського Університету Короля Данила та на 

пленері в етнокультурних осередках Прикарпаття. 

Навчальна практика сприяє закріпленню практичних навик різноманітних 

технік рисунку та живопису. На практиці студенти також відвідують художній 

музей м. Івано-Франківська де поглиблено вивчають культурну спадщину 

даного регіону. 

2. БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Практика студентів коледжу проводиться на базах практики, які мають 

відповідати меті, завданням, змісту практики, вимогам навчальних планів, а 

також кваліфікаційному рівню студентів (молодший спеціаліст), що 

направляються на базу. 

2.2 Навчальна практика проводиться на базі Університету Короля Данила. 

Студенти проводять роботу на пленері та в етнокультурних осередках 

Прикарпаття. 

2.3 Розподіл студентів по етнокультурних осередках Прикарпаття 

проводиться з урахуванням побажань студентів та здійснюється директором 

коледжу. 

2.4 Для організації і забезпечення проходження студентами практики 

призначається керівник від факультету архітектури, будівництва та дизайну. 

2.5. Обов'язки по організації та проведенню конкретного виду практики 

покладаються на відповідального за цей вид практики – керівника від 

факультету архітектури, будівництва та дизайну. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики 

студентів покладається на директора коледжу та голову циклової комісії з 

архітектури, будівництва та дизайну 

Відповідальність за безпосереднє керівництво мистецькою практикою 

студентів на викладача.  

3.1. Керівник від бази практики: 

-  всебічно сприяє виконанню студентами графіку та програми 

практики, консультує студентів, ділиться практичним досвідом, надає допомогу 



в одержанні інформації для підготовки звітів  та виконання індивідуальних 

завдань; 

- залучає студентів до суспільної роботи, організує зустрічі 

практикантів з керівниками підприємства, установи чи організації; 

- вживає виховних та адміністративних заходів впливу на студентів, 

які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, 

установи чи організації, та повідомляє про це завідувача кафедри; 

- знайомить зі звітами студентів-практикантів та дає їм оцінку, 

характеризує в щоденнику ставлення кожного студента до практики та її 

результатів, підписує щоденник практики, видає при необхідності 

характеристику, яку підписує особисто та скріплює печаткою. 

3.2. Студенти, які направляються на практику, зобов'язані: 

- одержати в Університеті Короля Данила відповідні документи та 

своєчасно прибути на бази практики; 

- у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівки їх керівників; 

- дотримуватись у повному обсязі правил внутрішнього трудового 

розпорядку, правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії 

підприємства, установи чи організації; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 

- якісно підготувати та подати на кафедру, не пізніше ніж через три 

дні по закінченні практики звітні документи у встановленому порядку. 

 

 

4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Під час проходження практики здійснюється поточний контроль за 

роботою студентів на базах практик: 

- перевіряється установлений режим праці під час практики; 

- правила ведення поточних записів і результатів виконання графіку 

проходження практики; 

-  необхідність ведення щоденника практики. 

Підсумковий контроль передбачає виконання студентами такої звітності, 

яка повинна бути якісно підготовлена та подана на кафедру не пізніше, в 

останній день закінчення практики: 

 

Структура матеріалів з баз практики 

 

Види 

практики 

Звітність про проходження 

практики 

Обсяг звітності 

(сторінок) 

1. 

Виробнича 

практика 

1. Звіт з практики. 10-15 

2. Виконане індивідуальне 

завдання 
до 2-3 

3. Щоденник 1 

 

 

 



5. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

Обсяг звіту не повинен перевищувати: для навчальної та виробничої 10-15 

сторінок друкованого тексту.  

Наявність в ньому основних розділів, послідовність висвітлення матеріалу, 

правила оформлення встановлюється у робочій програмі проходження 

практики.  

Структура звіту: 

 титульна сторінка (Додаток №1); 

 зміст; 

 вступ; 

 основна частина (розділи, пункти і підпункти); 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки (ілюстрації). 

Невід'ємною частиною проходження практики є виконання 

індивідуального завдання. Виконання студентами індивідуальних завдань є 

важливим етапом у вирішенні основних завдань практики. 

За час проходження практики кожним студентом виконується 

індивідуальне завдання, а також щодо збору матеріалів для науково-дослідних 

робіт, пов'язаних з тематикою роботи кафедр, збором матеріалів для виконання 

дипломного проекту (державної атестації). 

Консультування та контроль за виконанням індивідуального завдання до 

виконання дипломної роботи здійснюється безпосередньо науковим керівником 

роботи. 

 

6. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 
Підсумки практики підводяться під час складання студентами залікової 

сесії. Для цього призначається предметна або циклова комісія за рішенням 

кафедри, яка затверджується завідувачем кафедри. Диференційна оцінка з 

практики враховується на одному рівні з іншими оцінками, які характеризують 

успішність студента. В тих випадках, коли практика закінчується після 

проведення екзаменаційної сесії, оцінка з цієї практики враховується разом з 

оцінками наступного семестру. 

Члени призначеної комісії знайомляться з поданими матеріалами 

звітності, та рекомендують їх до захисту з попередньою оцінкою. 

Під час захисту практики студент має можливість покращити  або 

погіршити попередню оцінку усною відповіддю та відповідями на запитання 

членів комісії. 

 

Критерії оцінювання 

для екзамену для заліку 

5 «відмінно»  

зараховано 4 «добре»  

3 «задовільно»  



2 «незадовільно з можливістю 

повторного складання» 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

2 «незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни» 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

Критерії оцінки визначаються тими вимогами, що пред'являються до 

конкретного виду практики, і висвітлюються у робочих програмах. 

Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільний 

відгук на базі практики або незадовільну оцінку при складанні, направляється 

на практику вдруге в період канікул. 

Керівник інформує адміністрацію факультету щодо фактичних термінів 

початку і закінчення практики, складу груп студентів, які пройшли практику, їх 

дисципліну, стан охорони праці і протипожежної безпеки на базі практики і з 

інших питань організації і проведення практики. 

 
 

8. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

 

 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Тижні 

проходження 

практики 

1. 

Проведення техніки безпеки 

при роботі з графічними 

матеріалами. 

1 тиждень 



7.  
 

8.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ  

 

№ 

з/

п 

Назва теми Вимоги до завдання К-ть робіт 

1

. 
Графічна робота 

тематичного 

натюрморту або 

пейзажу. 

Створити графічну роботу 

натюрморту або пейзажу. 

Стилізувати та узагальнити 

композицію. 

Матеріал: акварель, гуаш, туш, 

перо. Формат: А3. 

2 

2 Графічна робота: 

живопис на склі 

Створити графічну роботу на 

склі. 

Матеріал: олійні фарби, туш, 

перо. Формат: А4. 

1 

 

 

9. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 

 

Виробнича практика – невід’ємна складова частина підготовки 

молодшого спеціаліста, яка повинна органічно поєднувати широкий кругозір зі 

справжнім професіоналізмом, високим рівнем фахової практичної підготовки. 

Мета практики: сформувати поняття про графіку, простежити тісний 

взаємозв’язок досконалості рисунку, складності композиції, технічних засобів; 

розширити знання про графічний дизайн, формувати пізнавальну і творчу 

активність студентів, позитивно впливати на формування їх творчих якостей і 

високої художньої культури, уміння висловлювати свої думки на папері, не 

боятись помилок, розвивати спостережливість, увагу, закріпити навички роботи 

з рисунку, живопису та комп’ютерної графіки, отримані на заняттях. 

 

Тема 1. Графічна робота тематичного натюрморту або пейзажу. 
Графіка це різновид мистецтва, назва якого походить від грецького слова, 

що в перекладі означає «пишу, дряпаю, малюю». Графіка це вид мистецтва, для 

2. 

 

Ознайомлення студентів з 

різними видами графіки  

3 Розробка ескізів. 

4. 
Робота над графічною 

роботою в певній техніці 

2 тиждень 
5. 

Оформлення творчих робіт, їх 

експозиція в приміщенні 

університету Короля Данила. 

6. 

Звіт практики за матеріалами  

роботи у експозиції творчих  

робіт студентів. 



якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і 

чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.  

Процес виконання графічної роботи натюрморту має декілька ключових 

етапів. Дане завдання передбачає творчу інтерпретацію – індивідуальне бачення 

зображувального. Тому першим етапом роботи є створення ескізу натюрморту 

(глечик з квітами, яблуко і драперія) використавши стилізування, спрощення, 

узагальнення.  

Наступним етапом є розміщення композиції натюрморту на форматі 

паперу за ескізом, визначення конфігурації загального зображення. Потім 

необхідно нанести пером і тушшю контурний рисунок твору, далі заповнити 

контурні елементи лініями і плямами. Інтерпретуючи структуру, 

використовують  різні графічні засоби: лінійний, плямовий, лінійно-плямовий, 

силуетний, контурний, тональний з використанням графічних фактур, з фоном 

або без та ін. 

У графічній роботі декоративного зображення пейзажу можна 

використати заливку аквареллю, або тонування гуашшю. 

Після завершення графічної творчої роботи її потрібно оформити; 

 

Тема 2. Графічна робота живопис на склі. 
Після збирання відповідних матеріалів і розробки майбутньої композиції, 

виконується кольоровий робочий ескіз. Далі добирається відповідна кольорова 

палітра для живопису. Наступним етапом є підготовка скла. Після 

попереднього ознайомлення з технікою безпеки, студенти починають  

виконувати все від початку й до кінця самостійно. Вирізане скло протирають і 

знежирюють. Коли всі підготовчі операції закінчені, приступають без 

посередньо до живопису на склі. Під час навчання дітей основ живопису на 

склі, особливо на початковому етапі, рекомендовано   не захоплюватись зайвою 

деталізацією роботи, що  порушує цілісність сприйняття, не проводити занадто 

тонких контурних ліній; намагатися використовувати обмежену кількість 

кольорів палітри, що полегшує створення живописної гармонії.  

Живописна робота виконується в такій послідовності. Під скло 

підкладається робочий ескіз і чорною фарбою чи тушшю обводяться спочатку 

всі основні контури, а після їх висихання, решта дрібних деталей та елементів 

декору. Щоб на склі знов не з'явились жирові плями, треба малювати акуратно, 

не торкаючись його поверхні  рукою,або підкласти під долоню чистий аркуш 

паперу. Коли контур висохне, приступають до заповнення площин малюнка 

відповідними кольорами. Фарби наносять почергово, наприклад, спочатку 

заливаються всі ділянки, що мають жовтий колір, потім зелений і так далі, 

поступово заповнюючи малюнок від світлих до темних тонів. В останню чергу 

замальовується тло композиції. Набираючи фарби на пензель, намагаються 

якомога рівномірніше заливати обмежену контуром ділянку малюнка. Олійні 

фарби, нанесені тонким шаром, дають яскраві барвисті кольори. Художники і 

теоретики мистецтва розглядають рамку картини як суттєву частину 

живописної композиції. Рамка живописної картини на склі має бути пов'язаною 

як зі змістом, сюжетом роботи, так і з інтер'єром приміщення. Вона слугує 

перехідним містком від глядача до картини і допомагає погляду проникнути у 



світ художнього образу. Живопис на склі, оформлений відповідним чином, 

складає враження завершеної композиції і може слугувати прикрасою шкільних 

приміщень, домашнього інтер'єру, подарунковим виробом. 

Поетапність виконання: 

1. Виконання контурного рисунка. 

2. Нанесення елементів декору, дрібних деталей. 

3. Заповнення малюнка кольором. 

4. Замальовка тла та подальше декорування художньої роботи 
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