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Техніки і технології монументального мистецтва 
Тип дисципліни: 
варіативна. 
Семестр: 
другий. 
Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 16. 
Лектор: 
канд. мистецтвознавства, доцент Сидор М.Б. 
Результати навчання: 
– володіння професійним термінологічним апаратом; 
– знання змісту курсу, його місця і ролі в освітньому процесі; поглиблення досвіду сприйняття мистецтва; 
– володіння знаннями про монументальне мистецтво, особливості зображувальних матеріалів, техніки і 
технології виконання монументальних творів; 
– сприйняття та розуміння монументалізму як сучасного трактування видової структури мистецтв; 
– здатність застосовувати набуті знання і навички практичної роботи у сфері монументального мистецтва 
у безпосередній художньо-творчій роботі, вирішенні творчих, педагогічних, навчально-виховних завдань 
у сфері навчання школярів образотворчого мистецтва з врахуванням їхніх індивідуальних можливостей; 
– збагачення художньо-творчого потенціалу, образного мислення, умінь оперувати художніми образами 
та механізмами їх творення як складовими предметної компетентності. 
Спосіб навчання: 
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 
– Сучасне образотворче мистецтво України; 
– Керівництво самодіяльним об’єднанням образотворчого мистецтва та декоративно-прикладного 
мистецтва 
Зміст навчальної дисципліни: 
Монументальне мистецтво – категоріальний апарат, порівняльно-історичний аналіз. Понятійні виміри 
щодо монументу і монументальної скульптури. Характеристика якостей «декоративність» та 
«монументальність» у мистецтві. Пластичність в образній системі монументально-декоративної 
композиції. Техніки виконання декоративно-монументального живопису. Загальні положення щодо 
створення кольорових схем монументально-декоративних композицій. Просторова композиція у 
монументальному мистецтві, взаємозв’язок із архітектурним середовищем. Монументальне мистецтво у 
змісті освітніх задач образотворчої діяльності молодших школярів. 
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Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 
– поточний контроль: індивідуальне та фронтальне опитування; перегляд і оцінювання аудиторних 
практичних робіт та практичних завдань самостійної (домашньої) роботи. 
– підсумковий контроль: співбесіда з лектором за питаннями самостійного опрацювання; екзамен у 
другому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: 
українська. 
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти. 
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