
Інформаційна довідка 
 

Вид і назва: навчальна дисципліна «Монументальне мистецтво» 

Код: ВКП2.3  

Тип: вибіркова (Блок П2. Паблік-арт) 

Рівень: перший (бакалаврський)  

Семестр, в якому викладається: 6,7,8 

Кількість кредитів ЄКТС: 15 

Лектор (викладач): канд. мистецтвознавства Сімонова А. В. 

 

Результати навчання:   

ВРН18. Вміння вільно орієнтуватися у головних теоретичних та практичних концепціях 

монументального мистецтва. Знати традиційні та сучасні техніки монументального живопису, 

вільно користуватися ними в творчій роботі. Володіти основами та техніко-технологічними 

особливостями сакрального мистецтва. Вміння самостійно застосовувати знання про: 

особливості монументального мистецтва; традиційні та сучасні матеріали і засоби створення 

різних форм міського мистецтва, сакрального мистецтва; техніко-технологічні аспекти 

художнього проектування. 

 

Дисципліни, на які спирається: Основи художньої композиції, Історія та теорія 

мистецтва, Рисунок, Живопис, Образотворче мистецтво, Арт-проектування. 

 

Зміст:  

Модуль 1 Мистецтво муралу. 

Змістовий модуль 1.1 Особливості муралу як виду образотворчого мистецтва.  

Розглядаються історичні витоки мистецтва муралу, фрески, стінові розписи. Вивчаються 

сучасні представники та найвідоміші моралісти світу та України. 

Змістовий модуль 1.2 Засоби виразності та сучасні матеріали в мистецтві муралу. 

Визначаються засоби виразності відповідно масштабу та місцю розташування муралу. 

Вивчаються сучасні художні матеріали та інструменти виконання муралів. 

Змістовий модуль 1.3 Техніки та технології створення муралу. 

Розглядаються різноманітні техніки та вивчаються технології створення муралів 

(безпосередньо на поверхні стіни, на накладних підготованих поверхнях тощо). 

  

Модуль 2. Стріт-арт та графіті. 

Змістовий модуль 2.1 Стріт-арт як сучасна форма міського мистецтва. 

Розглядаються види та елементи сучасного мистецтва стріт-арту, визначаються їх засоби 

виразності та творчий почерк майстрів. 

Змістовий модуль 2.2 Графіті як візуальна комунікація в міському просторі. 

Виявляються комунікативні функції мистецтва графіті; визначаються соціальне коло та 

значення графітних композицій у соціально-культурному просторі міста 

Змістовий модуль2.3 Техніки та технології стріт-арту та графіті. 

Розглядаються основні техніки графіті, вивчаються технології виконання, матеріали та 

інструменти, відповідні елементи стріт-арту. 

 

Модуль 3. Сакральне мистецтво. 

Змістовий модуль 3.1 Іконологія та іконографія.  

Розглядаються види ікон за призначенням, місцем розташування, сакральним змістом. 

Вивчається історичний процес становлення та розвитку іконографії, видатні майстри.  

Змістовий модуль 3.2 Іконопис. 

Розглядаються техніки та технології іконопису, матеріали та інструменти, приладдя для 

іконопису. Вивчаються види іконних окладів та оформлення. Виконується копіювання відомих 

ікон. 



Змістовий модуль 3.3 Церковна архітектура та інтер’єр. 

Розглядаються сакральні архітектурні об’єкти, культові споруди сучасності. Вивчаються 

особливості архітектури та інтер ‘єрних рішень. Виконується проект церковного приміщення.  

 

 Форми та методи навчання:   

-  Словесні.  

-  Наочні.  

-  Аналітичні.  

-  Репродуктивні (пояснювально-ілюстративні).  

-  Практичні.  

-   Самостійна робота.  

Мова навчання: українська 


