
Опис навчальної дисципліни  
 
Техніки і технології монументального живопису 
Тип дисципліни: вибіркова. 
Семестр: другий. 
Обсяг дисципліни:загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 
0, практичні – 32. 
Лектор: канд. мистецтвознавства, доцент Сидор М.Б. 
Результати навчання: 
– аналізувати і систематизувати твори монументального живопису; 
– визначати і розкривати їх стилістику, семантику, засади композиційного укладу, 
художньо-образний контекст відтвореного тощо); 
– застосовувати на практиці теоретичні знання з основ монументального живопису, 
законів, правил і прийомів побудови відповідних композицій, технологічних особливостей 
роботи з використовуваними матеріалами; 
– розрізняти та аналізувати сучасні техніки і прийоми виконання творів 
монументального живопису; 
– використовувати у практичній діяльності досвід світової та вітчизняної шкіл 
монументального живопису, методів і прийомів роботи провідних метрів цього напряму 
діяльності; 
– реалізовувати набуті практичні навички і вміння у виконанні творчих, тематичних 
композицій як продуктах безпосередньої творчої діяльності. 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Методологія наукових досліджень у 
галузі мистецької освіти; Реставраційний живопис; Сучасне декоративно-прикладне мистецтво; 
Сучасне образотворче мистецтво України; Теорія і практика рисунку; Теорія і практика живопису. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Історичний процес розвитку технологій рисунку. Художні засоби та прийоми передачі образу 
зображуваного. Творчий процес у рисунку фігури людини. Етюдне та академічне вирішення 
постановки. Форма і пластика людського тіла в рисунку. Творчий доробок майстрів рисунку. 
Технології копіювання (графічні етюди, начерки, замальовки). Виконання творчої роботи. 
Рекомендована література: 
1. Дев’ятнадцять стінописів Львова, які варто побачити [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lviv1256.com/lists/19-stinopysiv-lvova-yaki-varto-pobachyty-foto/ 
2. Грималюк Р. Вітражі Львова кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Р. Грималюк. – Львів, 2004. – 240 с. : 

іл. 
3. Грицюк К. Мурали : новий підхід до старого мистецтва [Електронний ресурс] / К. Грицюк. – 

Режим доступу : http://uk.theoutlook.com.ua/article/50 56/murali-novij-p%D1%96dx%D1%96d-do-
starogo-mistetstva.html 

4. Єпіхіна Д. Техніка та технологія монументального розпису у сучасному міському середовищі / 
Д. Єпіхіна // Проблеми розвитку міського середовища. – 2015. – Вип. 2. – С. 54–61. 

5. Жишкович В. Монументальне малярство України другої половини ХІІІ – ХVІ ст. / 
В. Жишкович // Народознавчі Зошити. – 2016. – № 5. – С. 1018–1029. 

6. Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні ХVІІ – ХVІІІ ст. / П. М. Жолтовський 
– К. : Наукова думка, 1988. – 160 с. 

7. Історія вітражного мистецтва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://poza-
shkillya.ostriv.in.ua/publication/code-41A6339A09497/list-262C43C3F27 

8. Картини на стінах: наймасштабніші мурали Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://100realty.ua/uk/articles/42164 

9. Монументальний живопис по-сучасному : мурали Києва, що надихають [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : http://universe.zp.ua/?p=16367 

10. Мурали Києва. Монументальний живопис на варті міської різноманітності [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://ua.news/ua/murali-kiyeva-monumen-talnij-zhivopis-na-varti-
miskoyi-riznomanitnosti/ 

11. Суровська О. Мурали чи декор ? [Електронний ресурс] / О. Суровська. – Режим доступу : 
http://www.korydor.in.ua/ua/opinions/muraly-mystetstvo-chy-dekor.html 

http://uk.theoutlook.com.ua/article/50
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12. Чернявський В. Г. Художні засоби при створенні творчої концепції інтер’єрів громадських 
будівель соціальної сфери / В. Г. Чернявський // Проблеми розвитку міського середовища. – 
2012. – Вип. 7. – С. 54–61. 

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 
– поточний контроль: перегляд аудиторних практичних робіт та індивідуальних практичних 
завдань як самостійної роботи. 
– підсумковий контроль: співбесіда з лектором за питаннями самостійного опрацювання 
матеріалів курсу; залік. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра: культурології та мистецької освіти. 
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