
Додаток 1  

 

Інформація до каталогу вибіркових дисциплін  

на 2018 / 2019 навчальний рік 

Факультет початкової та мистецької освіти 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки) 

 

Цикл професійної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 І 2 1.1. Декоративний живопис  Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Теорія і практика живопису. 

Теорія і практика рисунку.  Зміст дисципліни: Декоративний живопис як 

складова  образотворчого мистецтва. Процес художнього узагальнення в 

роботі над декоративною композицією. Основні принципи зображення в 

декоративному живописі. Колористична цілісність декоративної 

живописної композиції. Декоративна трансформація об’єктів предметного 

середовища і людини. Викладач: проф., д.мистецтвознавства Никорак О.І., 

ст. викладач Савчин Г.В. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

2 І 2 1.2. Малярство  Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Теорія і практика рисунку. 

Теорія і практика живопису. Зміст дисципліни: Малярство як вид 

образотворчого мистецтва. Художні матеріали в малярстві. Техніки 

малярства. Технологічні особливості матеріалів. Багатошарове малярство.  

Станкова мова в малярстві. Сучасні та класичні техніки і прийоми 

малярства. Викладачі: доц., к.мистецтвознавства Жишкович В.І., ст. викл. 

Ясеницька Ж.В. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 



3 І 2 2.1. Сакральне мистецтво Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Теорія і практика рисунку. 

Теорія і практика живопису. Філософія культури і мистецтва. Зміст 

дисципліни: Поняття сакрального мистецтва. Іконографія. Витоки 

християнізації мистецтва. Синтез мистецтв у християнській традиції 

(теоретичний та естетичний аспекти). Сакральне мистецтво XIV – першої 

половини XVI ст.. Мотиви готики. Ренесансне сакральне мистецтво на 

землях України. Сакральне мистецтво періоду Бароко і Рококо. Сакральне 

мистецтво класицизму і романтизму. Викладач: доц., к.пед.н. Кекош О.М. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

4 І 2 2.2. Іконопис Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Теорія і практика рисунку. 

Теорія і практика живопису. Філософія культури і мистецтва. Зміст 

дисципліни: Ікона як феномен живопису. Витоки та історія іконопису. 

Провідні школи іконопису та їх локальні особливості. Сакральність 

української ікони. Викладач: доц., к.пед.н. Кекош О.М. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

5 І 2 3.1. Графічний дизайн Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю екзамен. Основа для вивчення: Теорія і практика рисунку. 

Теорія і практика живопису. Зміст дисципліни: Графічний дизайн як галузь 

художньо-проектної діяльності. Іменний шрифтовий знак. Образний 

зображувальний знак. Блок-знак певної галузі чи виду діяльності людини. 

Фірмовий знак (емблема) кафедри, факультету, університету. Рекламний 

проспект (буклет) закладу, підприємства, організації, заходу (робота над 

макетом в електронному форматі). Рекламний плакат у системі фірмового 

комплексу підприємства, організації, закладу, заходу тощо. Вітальна 

листівка з конвертом робота над макетом(. Рекламно-інформаційний плакат 

(робота над композицією). Викладач: доц., к.мистецтвознавства Сидор 

М.Б. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

6 І 2 3.2. Комп’ютерна графіка Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Теорія і практика рисунку. 

Теорія і практика живопису. Зміст дисципліни: Сучасний зміст та засади 

функціонування комп’ютерної графіки. Поле діяльності у сфері 

растрової графіки. Поле діяльності у сфері векторної графіки.  

Викладач: доц., к.мистецтвознавства Сидор М.Б. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 



7 І 2 4.1. Техніки і технології 

монументального 

живопису 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Теорія і практика рисунку. Теорія 

і практика живопису. Зміст дисципліни: Монументальне мистецтво – 

категоріальний апарат, порівняльно-історичний аналіз. Сутнісні виміри та 

історія розвитку монументального живопису. Виражальна мова та 

технологічні особливості фрески. Альсекко, його образотворча сутність та 

процес виконання. Мистецтво мозаїки та її технологічні характеристики. 

Живописна мова та технології вітражу. Мурал як нова форма і технологія 

стінопису. Синтез та диференціація якостей “живописність”, 

“декоративність” і “монументальність” у творах монументального 

живопису. Композиційні закономірності побудови монументальних 

живописних зображень та творчий процес роботи живописця-

монументаліста.  Викладач: доц., к.мистецтвознавства Сидор М.Б. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

8 І 2 4.2. Станкове і 

монументальне малярство 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Теорія і практика рисунку. Теорія 

і практика живопису. Зміст дисципліни: Малярство як вид мистецтва та 

навчальна дисципліна. Станкова і монументальна мови в малярстві. Сучасні 

та класичні техніки і прийоми малярства. Художні матеріали в малярстві. 

Техніки та технології станкового малярства. Багатошарове малярство. 

Техніки та технології монументального малярства.  Викладачі: доц., 

к.мистецтвознавства Жишкович В.І., ст. викл. Ясеницька Ж.В. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

 

 

 

  

Декан факультету                                                                                         Кутняк І.М. 

 

"_22_"_лютого_2018 р. 


