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МИСТЕЦТВА” 

Статус дисципліни – вільного вибору. 

Лектори – доцент Могілевський Володимир Юрійович 

Інститут/факультет – Інженерно-фізичний факультет 

Кафедра: Ливарне виробництво чорних і кольорових металів 

I. Загальні відомості 

Дисципліна ― Основи образотворчого мистецтва‖ (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 (НГ-

01), філософія (НГ-05). Дисципліна є основою для вивчення наступних спеціальних дисциплін 

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

образотворчого мистецтва і розвитку світових цивілізацій. 

II. Розподіл навчального часу 
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6 1,5/54 18 9 - 27 - - реферат 

III. Мета і завдання дисципліни 

Метою курсу ―Основи образотворчого мистецтва‖ є вивчення історичних аспектів 

розвитку цівілізацій, стилів, напрямків образотворчого мистецтва. 

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають знання про: мистецьку та 

архітектурну термінологію; основні види та жанри образотворчого мистецтва світу і України; 

основні виражальні засоби архітектури, живопису, скульптури, декоративно-прикладного 

мистецтва. 

IV. Зміст дисципліни 

Види архітектури, живопису, скульптури. Історичні художні стилі в мистецтві. Види 

рельєфу. Жанри станкового живопису. Декор та орнамент. Мистецтво давніх цивілізацій, 

античної доби, середньовіччя, України і Росії, Західної Європи. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. З дисципліни 

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

2. Дорошенко С.П., Магницький.О.Н., Могілевський В.Ю., Пирайнен Ю.В. История 

художественного литья. –С-Пб, 2003. 

3. Білецький П.О. Мова образотворчого мистецтва. –К.-1974. 

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 на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 



 


