
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітньо-професійна програма  

«Мистецтвознавство та експертиза культурних цінностей» 
 

Назва дисципліни Українська символіка та орнаментика 

Рівень вищої 

освіти 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.  

Спеціальність 
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» 

Тип і назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Мистецтвознавство та 

експертиза культурних цінностей» 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4  

Структура 

дисципліни 

 

Лекції – 28 год. 

Семінарські – 18 год. 

Практичні – 10 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Самостійна робота – 56 год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік 

Графік вивчення 

дисципліни 
3 курс, 6 семестр 

Програмні 

компетентності 

Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, 

екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК 5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних  

технологій. 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з                                 

різних джерел. 

ЗК 14. Уміння аргументувати власну позицію. Здатність 



адаптуватися до нових ситуацій у професійній  діяльності. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК.5. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в 

практику сучасного мистецтва. 

СК.6. Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у 

мистецькому творі. 

СК.9. Здатність використовувати професійні знання у 

практичній та мистецтвознавчій діяльності. 

СК.11. Здатність проводити сучасне мистецтвознавче 

дослідження з використанням інформаційно- комунікаційних 

технологій. 

СК 15. Здатність застосовувати традиційні та альтернативні 

інноваційні технології в процесі експертної діяльності та 

мистецтвознавчої експертизи. 

СК 18. Ґрунтовне розуміння історії мистецтва, детальні знання 

з визначеної галузі дослідження у поєднанні зі знаннями щодо 

ведення загальної наукової дискусії. 

СК 19. Здатність до здійснення мистецтвознавчих досліджень. 

СК 20. Здатність аналізувати мистецькі явища та процеси, 

володіти науково-аналітичним апаратом та визначати 

методологію дослідження. 

СК 23. Здатність визначати мету особистісного та фахового 

розвитку і умови їх досягнення з урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку мистецтвознавчої науки та експертизи. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 2. Глибокі знання визначеної сфери дослідження у 

поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії. 

ПРН 3. Володіння техніками, прийомами та методиками 

мистецтвознавчого аналізу та експертизи, атрибуції мистецьких 

творів і пам’яток культури. 

ПРН 4. Уміння виокремити основні етапи розвитку світового та 

національного мистецтва, вміти виділити та обґрунтувати 

загальні засади та специфіку культурно-історичних процесів. 

ПРН 8. Володіння понятійно-категоріальним апаратом та 

використання фахової термінології мистецтвознавства, 

застосування їх при проведенні наукових студій та публікації 

результатів дослідження. 

ПРН 17. Володіння основами атрибуції та оцінки культурних 

цінностей, здійснення експертного мистецтвознавчого 

дослідження. 

ПРН 21. Здатність адаптувати діяльність у сфері 

мистецтвознавчої експертизи до вимог і умов ринку. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Українська символіка і орнаментика» 

віднесена до числа дисциплін на вибір здобувача освіти 

першого освітнього рівня вищої освіти «бакалавр» і забезпечує 

підготовку мистецтвознавців-експертів. Мета дисципліни – 

засвоєння теоретичних знань про роль в українському 

декоративно-прикладному та образотворчому мистецтві й 



архітектурі системи символіки та орнаментики, сформованої під 

впливом етно-культурних, мистецьких, історичних, 

економічних, географічних чинників; формування критеріїв 

наукового підходу до аспектів дослідження творів мистецтва, з 

огляду на специфіку навчальної дисципліни; напрацювання у 

здобувачів практичних навичок аналізу творів мистецтва, 

керуючись критерієм дослідження традиційної символіки та 

орнаментики. 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДВАЛИНИ  

УКРАЇНСЬКОЇ СИМВОЛІКИ ТА ОРНАМЕНТИКИ 

Тема 1.1. Понятійно-категоріальний апарат. Визначення понять 

«знак», «символ», «символіка», «орнамент», «образ», 

«мистецький образ»; «культурна спадщина», «нематеріальна 

культурна спадщина», «культурні цінності». 

Тема 1.2. Теоретико-методологічні засади дослідження 

символіки та орнаментики. 

Тема 1.3. Історіографія дослідження української символіки та 

орнаментики. 

Модульний контроль №1. 

 

МОДУЛЬ 2. ІСТОРИКО-ХРОНОЛОГІЧНА Й 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНА СКЛАДОВІ СИМВОЛІКИ ТА 

ОРНАМЕНТИКИ 

Тема 2.1. Ретроспективний аналіз формування української 

символіки та орнаментики від архаїчних часів до кінця ХХ ст. 

Тема 2.2. Хронологічна етапність розвитку та застосування 

символіки у мистецьких творах. 

Тема 2.3. Система орнаментів та символів у вимірі матеріальної 

та духовної культури українців: аналіз елементів нематеріальної 

культурної спадщини України (Національний перелік). 

Модульний контроль № 2. 

 

МОДУЛЬ 3.  СИМВОЛІКА ТА ОРНАМЕНТИКА В 

УКРАЇНСЬКОМУ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ 

МИСТЕЦТВІ 

Тема 3.1. Загальна характеристика орнаментів і символів як 

складової частини декоративно-ужиткового мистецтва. 

Орнаменти і символи в народному малярстві, іконописі, 

живописі, архітектурі, гончарстві. 

Тема 3.2. Вишивка як провідний носій орнаментів української 

народної культури: одяг, вироби побутового і церковного 

призначення. 

Модульний контроль № 3. 

 

МОДУЛЬ 4.  СИМВОЛІЧНЕ НАПОВНЕННЯ 



ОРНАМЕНТУ: МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ 

Тема 4.1. Символіка українського орнаменту на початку ХХІ 

ст.: сучасні трансформації. 

Тема 4.2. Мистецтвознавчий аналіз творів декоративно-

прикладного та образотворчого мистецтва. 

Тема 4.3. Міждисциплінарний аналіз української символіки. 

Модульний контроль №4. 

 

Семестровий контроль – залік. 

 

Система 

оцінювання 

Методи оцінювання: усне опитування, тестові завдання, 

презентації за фахом, відстеження індивідуальних 

досягнень/активність в аудиторній роботі, вербальне 

оцінювання.  

Форми оцінювання: поточне під час аудиторних занять, 

семінарське, модульне, семестрове.  

Шкала оцінювання: оцінювання якості знань студентів 

здійснюється шляхом поточного та підсумкового контролю 

(залік) за 100- бальною шкалою, шкалою ECTS, національною 

4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»). 

 

Форма контролю та система оцінювання: 

 
 Бал (макс)* Од. Загалом балів 

Лекція (активна участь) 1 14 14 

Практичне завдання 3 5 15 

Семінарське завдання 2 9 18 

Модульний контроль 5 4 20 

Залік 33 1 33 

Разом з дисципліни: 100 

 

* максимальний бал/ бал для отримання позитивної оцінки з 

відповідної форми контролю. 

** критерії оцінювання можуть бути змінені, але виключно в 

межах критеріїв визначених освітньою програмою «Діловий 

етикет». 

 

Загальну кількість балів здобувача вищої освіти формують 

семестрові бали, отримані з усіх тем змістових розділів (бали, 

отримані за контрольну роботу (у формі тестування), 

презентації, наукової або науково-популярної публікації тощо; 

бали, отримані за виконання самостійного завдання, участі у 

практичному занятті (колоквіумі), а також бали, які отримані за 

підсумкову роботу (залік). 

 

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 



запобігання та виявлення академічного плагіату.   

Сторінка курсу  

на платформі 

Google-classroom 

https://meet.google.com/qzt-cywr-ueh  

Література 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою 

дисципліни. 

 

В періодичних наукових виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України: 

1. Долеско С. Український костюм як форма репрезентації 

літературного образу в творах Панаса Мирного. Культура і 

сучасність. 2017. № 2. С. 118–124. 

2. Dolesko S. Sign-symbolic nature of folk costume (on example of 

a belt). Вісник Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв. 2018. No. 1.2. P. 314–318. 

3. Долеско С. Мистецтвознавчий трансфер українського 

народного вбрання у державних протокольних заходах. Вісник 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

2021. № 1. С. 84–89. DOI https://doi.org/10.32461/2226-

3209.1.2021.229560  

4. Долеско С. Символічне значення українського народного 

костюма в живописі соцреалізму. Український 

мистецтвознавчий дискурс. 2022. № 2. С. 6-12. DOI: 

https://doi.org/10.32782/uad.2022.2.1  

5. Долеско С. Роль українського народного костюму в 

портретуванні героїв п’єси «Лісова пісня» Лесі Українки. 

Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Т. 1, № 

53. С. 101–105. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/53-1-13  

6. Долеско С. Мистецький образ українського народного 

костюма в жанровому портреті українських художників 

(Російсько-українська війна 2022 р.). Мистецтвознавчі записки : 

збірник наукових праць. 2022. № 41. С. 40–47. DOI: 

https://doi.org/10.32461/2226-2180.41.2022.263213  

 

Апробаційні публікації з наукової або професійної тематики: 

1. Долеско С. Козацький пояс. «Культурний код військової 

символіки України : зб. наук. пр., м. Київ, 27–28 квіт. 2018 р. 

Київ, 2018. С. 110–113. 

2. Долеско С. Народне мистецтво та сучасна мода в культурній 

глобалізації. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: 

науково-практичне партнерство : матеріали міжнар. симп., 

м. Київ, 6 черв. 2019 р. Київ, 2019. С. 150–151. 

3. Долеско С. Знаково-символічна природа народного костюма 

(на прикладі чоловічого поясу). Синергія в культурному 

просторі сучасності : зб. матеріалів: міжнар. науково-практ. 

https://meet.google.com/qzt-cywr-ueh


конф., м. Київ, 29–30 берез. 2018 р. Київ, 2018. С. 82–85. 

4. Долеско С. Тематизація українського народного костюму в 

мистецькому освітньому просторі. Філософія подієвої 

культури: історія та сучасність : матеріали Всеукр. науково-

практ. конф., м. Київ, 25–26 берез. 2021 р. Київ, 2021. С. 66–68. 

5. Dolesko S. The significance of traditional ukrainian clothing in 

official events (artistic transfer). Trends in science and practice of 

today : Proceedings of the ХХIX International Scientific and 

Practical Conference, Stockholm, 26–29 July 2022. Stockholm, 

2022. P. 33–35. 

6. Долеско С. Особливості семантики синього та жовтого 

кольору в одязі українців в період російсько-української війни 

(2022 р.). Міждисциплінарні дослідження: гуманітарні та 

природничі науки : зб. матеріалів: науково-практ. конф., 

м. Одеса, 22–23 лип. 2022 р. Одеса, 2022. С. 7–10. 

 

Додаткові публікації: 

1. Долеско С. Креативні виклики у національному вбранні. 

Культурологічний альманах. 2020. № 14. С. 20–22.  

2. Долеско С. Національний одяг як форма виразу української 

ментальності. Український мистецтвознавчий дискурс : колект. 

монографія. Рига, 2020. С. 114–128. 

3. Dolesko S. Artistic potential and artistic resource through the 

prism of the complex of traditional ukrainian clothes. The European 

Journal of Arts. 2021. No. 1. P. 3–9. 

 

Рекомендовані джерела: 

 

Основні:  

1. Історія декоративного мистецтва України: У 5 т. (Голов. ред. 

Г. А. Скрипник; науковий редактор Т. В. Кара-Васильєва; НАН 

України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського). К., 2007-2016. 

2. Кара-Васильева Т.В. Декоративне мистецтво України XX 

століття: У пошуках «великого стилю» / Т. Кара-Васильєва, 3. 

Чегусова. К.: Либідь, 2005, 280 с. 

3. Кононенко О. Українська міфологія. Символіка. К., 2017, 217 с. 

4. Лексикон української орнаментики / Т. Романець, О. 

Клименко // Народна творчість та етнографія. 2007.  №. 3-4. С. 

89-91. 

5. Павлуцький, Г.Г. Історія українського орнаменту / 

Павлуцький; з передмовою М. Макаренка; Українська Академія 

наук. К.: Українська Академія наук, 1927. 27, [12] с.: іл. 

6. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики. К.: 

Фенікс, 2013, 416 с. 

7. Селівачов М.Р. Українська народна орнаментика XIX – XX 

ст. (іконографія, номінація, стилістика, типологія): Автореф. на 

здоб. наук. ступ. док. мистецтвознавства. К., 1996. 45 с. 



8. Степовик Д.В. Історія української ікони Х-ХХ століть. Книга-

альбом. К.: Либідь, 2004, 440 с. 

9. Щербаківський В. Д. Українське народне мистецтво. Кн.3. 

Орнаментація української хати. Рим: 1980. 104 с. 

10. Щербаківський В.Д. Українські килими / Д.В. 

Щербаківський. Народне мистецтво. 1998, № 1-2,С. 34-40. 

 

Додаткові: 

1. Українське народне малярство ХІІ-ХХ століть: Світ очима 

народних митців: Альбом. Авт.-упоряд. В.І. Свєнціцька, В.П. 

Откович. Київ: Мистецтво, 1991. 304 с. 

2. Українська вишивка : альбом / авт. тексту та упоряд. Т. Кара-

Васильєва. Київ: Мистецтво, 1993, 264 с. 

 

Додаткові інформаційні ресурси (інтернет-ресурси): 

1. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.  

Електронний каталог бібліотеки: http://library.nakkkim.edu.ua/   

2. Національна історична бібліотека України: https://nibu.kyiv.ua/   

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/  

4. Електронна бібліотека «Культура України» http://elib.nplu.org/     

5. Культурологічна бібліотека http://kultura.ho.ua/books_ku.htm 

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютер з пакетом 

відповідного програмного забезпечення (мобільна програма 

Microsoft Office) з доступом до Інтернету; Інтернет (Wi-Fi); 

Екран для демонстрації з підключенням до (Wi-Fi); маркерна 

(магнітна) дошка, папір, маркери (магніти). 

 

Аудиторні, семінарські та практичні заняття: 

Адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 18, аудиторія 201 

 

Додаткові бази для практичних занять: 

Центр Української Культури та Мистецтва  

Адреса: м. Київ, вул. Хорива, 19В 

 

Кафедра 

Інститут практичної культурології та арт-менеджменту 

Кафедра мистецтвознавчої експертизи 

Телефон кафедри: 044 280 6598 

Сторінка кафедри на сайті Академії: 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/instituti-institut-praktichnoji-

kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-mistetstvoznavchoji-

ekspertizi 

E-mail кафедри: artexpert@nakkkim.edu.ua 

 

http://library.nakkkim.edu.ua/
https://nibu.kyiv.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://elib.nplu.org/
http://kultura.ho.ua/books_ku.htm
mailto:artexpert@nakkkim.edu.ua


 

Викладач:  

 

 

Заслужений працівник культури 

України, директор Центру 

Української Культури та мистецтва,  

магістр мистецтвознавства, 

старший викладач кафедри 

мистецтвознавчої експертизи 

 

ДОЛЕСКО Світлана Валеріївна 

 

 

E-mail: s.dolesko@dakkkim.edu.ua 

 


