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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Технологія та 

матеріалознавство» розроблено відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація галузі знань 02 Культура і мистецтво. 

Технологія та матеріалознавство як навчальна дисципліна в сучасній 
системі художньої освіти – один із базових елементів підготовки 
студентів, їхнього професійного становлення й розвитку. В процесі 
вивчення дисципліни закладаються основи образотворчої грамоти, 
практичних навичок роботи з художніми матеріалами, виробляються 
вміння користуватися технологією. Завданнями навчальної дисципліни є 
формування системи знань методики ведення практичної роботи 
студентами.  

Предметом вивчення курсу є навчання різноманітним художнім 
прийомам, технікам та основним властивостям художніх матеріалів. 
Цінність будь-якого художнього продукту, у тому числі й художніх 
проектів, визначається майстерністю виконання, високим рівнем 
володіння технічними прийомами й засобами художньої мови, 
властивими тому чи іншому виду образотворчого мистецтва. Отже, 
основним завданням професійної підготовки майбутнього художника-
дизайнера є формування в нього певної сукупності знань, художньо-
естетичного досвіду й озброєння технічними прийомами – основою 
художньої майстерності. 
Методичні вимоги до оволодіння технологією передбачають послідовне 
становлення майстра-професіонала, художника, здатного вирішувати 
складні творчі завдання в мистецтві. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Основи живопису, рисунок, композиція 
Забезпечувані дисципліни: Живопис, Композиція і проєктування, Робота в 
матеріалі 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу:   
Засвоєння основних властивостей, можливостей та характерних 
особливостей художніх матеріалів, Використання інструментів, методів та 
технологій для виконання практичної роботи. Формування вмінь та 
навичок, на основі володіння технологією матеріалів, для виконання 
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художніх творів та копій відомих майстрів, опановуючи техніку та технічну 
послідовність ведення роботи. 

 
Завдання дисципліни: 
Oсновним завданням вивчення навчальної дисципліни є засвоєння 
студентами методів роботи: 
навчити студентів oрiєнтуватися у сучасних матерiалах; 
ознайомлення студентів з історією виникнення різноманітних 
декоративних технік; 
розвитком творчості, змінами матеріалів під впливом часу, віковими 
традиціями промислів; 
засвоєння знань з матеріалів, що надасть студентам можливість 
розрізняти вироби за походженням, засобом декорування та пластикою 
побудoви фoрми; 
вироблення навичок роботи з різноманітними матеріалами, засвоєння 
інформації про їх технологічні та пластичні властивості; 
виховання здатності до самостійної творчої діяльності: вміння заздалегідь 
обмірковувати завдання, знаходити рішення, яке максимально відповідає 
творчому завданню. 
  
Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової ) 
програми студенти повинні досягнути таких результатів навчання 
(компетентностей): 
використання раціональної та логіко-інтуітивної складової процесу 
творчості; 
готовність здійснювати пошук інноваційних художньо-технологічних 
рішень та адаптувати їх до умов конкретного творчого завдання; 
знати властивості матеріалів та вміти їх використовувати в творчій 
діяльності; 
підбирати і використовувати необхідні інструменти і приладдя, творчо 
підходити до виконання завдання, обирати сучасні матеріали та 
дотримуватись технології ведення роботи; 
обмірковано сприймати спадщину народного мистецтва і у своїх творчих 
роботах продовжувати і розвивати традиції українського народу і рідного 
краю; 
здатність застосовувати основні методи аналізу, опису, порівняння, 
класифікації, оцінювання творів мистецтва; 
виховання художньо-естетичної культури та художнього смаку; 
володіння професійною термінологією; 
продуктивно працювати над виконанням самостійних робіт застосовуючи 
сучасні технології. 

 
 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 
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 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів 3 
Модулів – 4 
Змістових модулів - 1 

Галузь знань 
02 Культура і мистецтво 

Форма 
навчання 

денна 

нормативна 

Спеціальність 
023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 
реставрація 

семестр 2-й 

Загальна кількість годин 
– 90 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 3,3 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години-32годин 

Лекції – 16 годин 

Практичні – 18 годин 

Самостійна робота – 56 год. 

Вид контролю: екзамен 

 
 

 
 

        
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовний модуль 1. Загальні відомості матеріалів стінопису 
Тема 1. Художні матеріали. Палітри, пензлі. Полотно, дерев’яні дошки, фанера, папір, картон. 
Тема 2. Матеріали для проклеювання полотна. Підрамники. Натягування полотна. Проклеювання 

полотна. 
Тема 3. Ґрунти під олійний живопис. 
Тема 4. Смоли. Бальзами. Розріджувачі. 
Тема 5. Лаки, вживані у живопису. 
Тема 6. Техніка живопису. Олійний живопис. Акварель. Пастель. Гуаш. Темпера. 
Тема 7. Клейовий живопис. Фреска. Мозаїка. 
Тема 8. Реставрація олійного станкового живопису. 
Тема 9. Декоративний розпис на стіні. Грунт для розпису на стіні. Забарвлення поливинилацетатніми 

барвистими складами. 
Тема 10. Розпис під ліпнину за трафаретом. Розпис під ліпнину технікою гризайль. 
Тема 11. Техніка фрески. Техніка фрески а-секко. Техніка воскового живопису (енкаустика). 
Тема 12. Техніка темперного живопису. Техніка мінерального живопису. Техніка сграфито. 
Тема 13. Розпис по дереву - технологія роботи з дерев'яною поверхнею. 
Тема 14. Декоративний розпис скла. Історія виникнення розпису скла та розвиток інструменту. 
Тема 15. Несправжній вітраж. Робота вітражними красками. 
Тема 16. Матеріали та технологія ведення роботи розпису по склу. 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

у
с
ь

о
го

 

у тому числі 

Л ПЗ СР МК 

Змістовний модуль 1. Загальні відомості матеріалів стінопису 

Тема 1. Художні матеріали. Палітри, пензлі. Полотно, дерев’яні дошки, 
фанера, папір, картон. 

1 1    

Тема 2. Матеріали для проклеювання полотна. Підрамники. 
Натягування полотна. 

Практична робота: Проклеювання полотна. 
13 1 2 10  

Тема 3. Ґрунти під олійний живопис. 
Практична робота: 

- Готування емульсійного ґрунту і ґрунтування полотна. 
- Готування желатинового грунту. 
- Готування казеїново олійного грунту. 
- Готування олійного грунту. 

19 1 6 12  

Тема 4. Смоли. Бальзами. Розріджувачі. 1 1    

Тема 5. Лаки, вживані у живопису. 13 1 2 10  

Тема 6. Техніка живопису. Олійний живопис. Акварель. Пастель. Гуаш. 
Темпера. 1 1    

Тема 7. Клейовий живопис. Фреска. Мозаїка.  1 1    
Тема 8. Реставрація олійного станкового живопису. 1 1    
Тема 9. Декоративний розпис на стіні. Грунт для розпису на стіні. 

Забарвлення поливинилацетатніми барвистими складами. 
Практична робота: 

- Композиція на тему «Квіти» одним з матеріалів стінопису. 

13 1 2 10  

Тема 10. Розпис під ліпнину за трафаретом. Розпис під ліпнину 
технікою гризайль. 

1 1    

Тема 11. Техніка фрески. Техніка фрески а-секко. Техніка воскового 
живопису (енкаустика). 

1 1    

Тема 12. Техніка темперного живопису. Техніка мінерального живопису. 
Техніка сграфито. 

2 1 1   

Тема 13. Розпис по дереву - технологія роботи з дерев'яною 
поверхнею. 

2 1 1   

Тема 14. Декоративний розпис скла. Історія виникнення розпису скла та 
розвиток інструменту 

Практична робота: 
- Декоративний розпис скла.  

19 1 4 14  

Тема 15. Несправжній вітраж. Робота вітражними красками. 1 1    

Тема 16. Матеріали та технологія ведення роботи розпису по стеклу. 1 1    

Усього: 90 16 18 56  

 



ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

№ 
теми 

 
Назва теми, план 

К
іл

ь
кі

с
ть

 
го

д
и

н
 

1 
1 

Художні матеріали. Палітри, пензлі. Полотно, дерев’яні дошки, фанера, 
папір, картон. 

1 

2 
2 

Матеріали для проклеювання полотна. Підрамники. Натягування 
полотна. Проклеювання полотна 

1 

3 3 Ґрунти під олійний живопис. 1 
4 4 Смоли. Бальзами. Розріджувачі. 0.5 
5 5 Лаки, вживані у живопису. 0.5 
6 6 Техніка живопису. Олійний живопис. Акварель. Пастель. Гуаш. Темпера. 1 
7 7 Клейовий живопис. Фреска. Мозаїка. 1 
8 8 Реставрація олійного станкового живопису. 1 
9 9 Декоративний розпис на стіні. Ґрунт для розпису на стіні. Забарвлення 

полівінилацетатними барвистими складами. 
1 

10 10 Розпис під ліпнину за трафаретом. Розпис під ліпнину технікою гризайль. 1 
11 11 Техніка фрески. Техніка фрески а-секко. Техніка воскового живопису 

(енкаустика). 
1 

12 12 Техніка темперного живопису. Техніка мінерального живопису. Техніка 
графито. 

1 

13 13 Розпис по дереву -технологія роботи з дерев'яною поверхнею 1 
14 14 Декоративний розпис на склі. 1 
15 15 Імітація вітражу. Робота вітражними фарбами. Матеріали та технологія 

ведення роботи розпису по склу. 
1 

16 16 Іспит. 2 
Усього: 16 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЬ 

 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми, план 
К

іл
ь
кі

с
ть

 
го

д
и
н
 

1. 2 Проклеювання полотна. 2 
2. 

3 
Готування грунту і грунтування полотна. Готування желатинового грунту. 
Готування казеїново-олійного грунту. Готування олійного грунту. 

2 

3. 9 Композиція на тему «Квіти» одним з матеріалів стінопису. 4 
4. 14 Декоративний розпис скла. 10 

Усього 18 

 



 
ТЕМИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ 

 
№ 

з/п 

№ 
теми 

 
Назва теми, план 

К
іл

ь
кі

с
ть

 
го

д
и

н
 

1 2 Матеріали для проклеювання полотна.  
Навчальні завдання: 

- вивчити спеціальну літературу з матеріалознавства для 
художників; 

- проклеювання полотна. 

10 

2 3 Грунти під олійний живопис. 
Навчальні завдання: 

- вивчити спеціальну літературу з готування емульсійного грунту і 
грунтування полотна; 

- готування грунту 

12 

3 4 Лаки, вживані у живопису. 
Навчальні завдання: 

- опрацювати спеціальну літератури, методичні рекомендації та 
лекційний матеріал; 

- готування картиного лаку. 

10 

4 9 Декоративний розпис на стіні.  
Навчальні завдання: 

- вивчити спеціальну літературу за темою розпис на стіні; 
- зробити композиціюна тему «Квіти» одним з матеріалів стінопису. 

10 

5 14 Декоративний розпис скла. 
Навчальні завдання: 

- опрацювати спеціальну літературу, методичні рекомендації та 
лекційний матеріал; 

- декоративний розпис скла. 

14 

Усього 56 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Система оцінювання знань і вмінь студентів Навчальна дисципліна «Основи рисунку та 
перспективи» складається з чотирьох модулів і оцінюється за модульно-рейтинговою системою. 

У семестрі передбачено підсумкову форму контролю у вигляді заліку, який здійснюється за 
шкалою оцінювання у 100 балів за накопичувальною системою. 

Це максимальна сума балів за всі види робіт із дисципліни: лекційні, практичні, самостійні, 
залік. 

Форми поточного контролю: 
– перевірка конспекту лекцій; 
– виконання практичних завдань в аудиторії за програмою; 
– перевірка завдань самостійної роботи; 
Модульний контроль: результат вивчення кожного модуля складає підсумок всіх форм 

поточного контролю. 
Підсумкові контролі знань: 
– залік — проводиться у формі перегляду практичних робіт, виконаних за семестр та 

відповідей на теоретичні питання; 
Умови допуску студента до заліку: 
– відсутність заборгованостей з практичних занять; 
– відсутність заборгованостей з самостійних завдань. 



СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  
 

Кількість 
балів 

Змістовий модуль 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Конспект -15 
бал. 

5 5 5 

Практичні 
роботи - 35 
бал. 

– 2 2 2 – 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 

Самостійна 
робота -20 бал. – 1 2 1 2 5 1 1 2 1 5 1 1 2 5 

Іспит  – 30 бал. 30 

Усього за 
зміст. модуль 100 

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКTС 

 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

1 2 3 4 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим повторним 
курсом) 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ: 

 

1. Яке призначення ґрунтів? 
2. За якою ознакою класифікується папір? 
3. Що таке деформація? 
4. Чим відрізняється декоративний розпис на склі від вітражу? 
5. Які матеріали застосовують, для живопису гуашеними фарбами? 
6. Технологія роботи з дерев’яною поверхнею при розпису по дереву? 
7. Які матеріали застосовують для олійного живопису? 
8. Які пензлі використовують для живопису? 
9. Як зберігати акварельні фарби? 



10. Які вимоги до олійних фарб? 
11. Які олії вживають для олійного живопису? Як мити та зберігати пензлі? 
12. Яким вимогам повинні відповідати матеріали для живопису акварельними фарбами - фарби, 

папір, пензлі, палітра? 
13. Для чого робиться проклейка і ґрунтовка основи (полотна) в живопису олійними фарбами? 
14. Що таке стиратор і для чого він потрібен? 
15. В чому різниця між розчинником і розріджувачем? 
16. Що таке фреска? 
17. Які правила підготовки для роботи акварельними фарбами? 
18. Які лаки застосовують для живопису? 
19. Яке призначення ґрунтів? 
20. Які основні вимоги для виготовлення підрамників? 
21. Підготовчі  роботи з дерев’яною поверхнею, при розпису по дереву? 
22. Що таке фреска? 
23. Які використовують ґрунти при розпису на стіні? 
24. Чим відрізняється декоративний розпис на склі від вітражу? 
25. В чому різниця між розчинником і розріджувачем? 
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