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Станкове і монументальне малярство 
Тип дисципліни: 
вибіркова. 
Семестр: 
другий. 
Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години:  практичні – 48. 
Лектор: 
канд. мистецтвознавства, доцент Жишкович В.І. 
Результати навчання: 
Результати навчання:  
знати: 
- витоки становлення та розвитку станкового і монументального малярства в Україні;  
-  фахове володіння термінологічним апаратом;  
-  базові знання з техніки та технології роботи основними матеріалами малярства;  
- специфічні особливості та відмінності станкового та монументального малярства; 
вміти: 
- застосовувати у практичній навчальній, педагогічній та творчій роботі теоретичні основи малярства,  
- реалізовувати закони побудови композиції,  
- застосовувати технологічні особливості матеріалів, сучасні та класичні техніки і прийоми малярства;  
- реалізовувати практичні навички у виконанні творчих, тематичних композицій; 
- використовувати у практичній діяльності досвід вітчизняної школи малярства, методи та прийоми 
провідних майстрів. 

Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
- Реставраційний живопис 
- Сучасне образотворче мистецтво; України 
- Сучасне декоративно-прикладне мистецтво; 
- Техніки і технології монументального живопису 
Зміст навчальної дисципліни: Малярство як вид образотворчого мистецтва. 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. 
Рекомендована література:  
основна: 
1. Алферов Л. Г. Технологии росписи / Л. Г. Алферов. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 352 с.  
2. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв / Пер. з англ. - К.: Махаон-Україна, 2007 - 512 с. 
3. Виппер А. В. Материалы живописи: масло, акварель, гуашь, темпера, клеевые краски /А.В. Виппер. – М.: Искусство, 1994. – 137 с. 
3. Власов В. Г. Стили в искусстве / В. Г.  Власов. СПб.:ЛИТА, 2000. Т2. – 480 с.  
4. Жердзицький В. Є. Живопис. Техніка і технологія: навчальний посібник / В.Є. Жердзицький. – X. : Колорит, 2006. – 327 с. 
5. Комарова А. А. Техника материалов стенописи. Учебное пособие. 2е изд. / А. А. Комарова – М.: Изобразительное искусство, 1993. – 
240 с.  
6. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти / М. А. Кириченко, І. М. Кириченко. – К.: Вища школа, 2002. – 190 с.: іл. 
7. Туманов І. М. Рисунок, живопис, скульптура: Теоретико-методологічні основи комплексного навчання / І. М. Туманов. – Львів: 
Аверс, 2010. – 496 с. 
додаткова: 
1.Жердзицкий В.Є. Темпера //Дизайн-освіта - 2004: теорія, практика та перспективи розвитку. - X., 2004. 
2. Зайцев А. С. Наука о цвете и живописи. - М.: Искусство, 1986. - 158 с. 
3.П.Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись / Ю. М. Кирцер. - М.: Высшая школа, 2003. - 272 с. 
4.Никодеми Г. Б. Техника живописи: инструменты, материалы, методы. Практические советы / Г. Б. Никодеми. - М.: Эксмо, 2004. - 144 
с. 
5.Шедеври українського живопису : альбом / авт.-упоряд. Д. Горбачов. - К. : Мистецтво, 2008. - 608 с. 

Форми та методи навчання: 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 
100-бальна шкала оцінювання 
Мова навчання: 
українська. 
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти. 
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