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Кафедра                 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів 

І. Загальні відомості 

Дисципліна ―Історія технологій художнього литва‖ (ВП-03) за переліком дисциплін 

програми підготовки з загальним об‗ємом 1,5 кредити (54 год.) відноситься до блоку дисциплін 

вільного вибору. 

Вона базується на знаннях одержаних з таких загальних дисциплін: історія України (НФ-

01), хімія (НФ-01), фізика (НФ-05). Дисципліна є основою для вивчення наступних спеціальних 

дисциплін підготовки за спеціалізації «Художнє та ювелірне литво» і передбачає вивчення 

історії технологій формоутворення литих художніх та ювелірних виробів. 

II. Розподіл навчального часу 

Семестр 
Усього 

(кред/год) 

Розподіл за видами занять (усього/год. 

у тижні)  
СРС 

Модульні 

контр. роботи. 

Індивід. 

завдання 

Вид 

семестр. 

атестації Лекції Прак./семін 
Лаб./комп. 

практ. 

7 1,5/54 18 - - 36 - - реферат 

III. Мета і завдання дисципліни 

Метою курсу ―Історія технологій художнього литва‖ є вивчення історичних аспектів 

розвитку цивілізацій, стилів, еволюція ливарних технологій. 

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають знання про: основні історичні 

процеси розвитку художнього литва в контексті реконструкції технологій. 

IV. Зміст дисципліни 

Світові пам‘ятники художнього литва. Пам‘ятники древнього світу. Литво дзвонів. 

Видатні майстри художнього литва. Пам‘ятники ливарного мистецтва українських і російських 

майстрів. Античні пам‘ятники ливарного мистецтва. Художнє литво Близького Сходу. Художнє 

литво Європи, Китаю, Японії. Сплави бронзи. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. По дисципліні 

розроблено конспект лекцій на електронних носіях. Перед читанням лекцій з дисципліни в 

кожну академічну групу дається навчальна програма, завдання для самостійної роботи, план-

графік виконання самостійної роботи і контрольних заходів.  

Основна література (НТБ): 

1. Бех Н.И., Васильев В.А., Гини Э.Ч. , Петриченко А.М., Мир художественного литья: 

История технологии / Под общ. ред. В.А.Васильева . М.: Металлургия , 1997. - 272 с . 

2. Петриченко А.М. Искусство литья. М.: Знание.1975. 

3. Дорошенко С.П. Історія художнього литва. Навчальний посібник. –К.: ВПЦ Техпринт, 

1998,-150 с. 

VI. Мова 

Дисципліна викладається українською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань 

дисципліни. Метод перевірки засвоєння знань – опитування і реферат. 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 




