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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Технології художньої обробки 

композиційних матеріалів» складена відповідно до освітніх програма та 

навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти рівня «магістр» 

спеціальності 014. Середня освіта (Трудове навчання, технології та 

креслення) підготовки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет».  

Предметом курсу навчальної дисципліни є вивчення технологій і 

технологічного процесу художньої обробки композиційних матеріалів. 

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна спирається на знання, 

здобуті здобувачами при вивченні креслення, матеріалознавства, основ 

дизайну, основ проектування і моделювання та практикуму в навчальних 

майстернях.  

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

Змістовий модуль 1. Технологія інтарсії та інкрустації 

Змістовий модуль 2. Технологія обробки скла 

Змістовий модуль 3. Технологія кераміки та гончарного промислу 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Технології обробки 

композиційних матеріалів» є формування у майбутніх вчителі технологій 

(магістрів) умінь та професійних компетенцій з основ художньої творчості, 

опанування сутності та художньо-емоційної специфіки виробів народних 

художніх промислів та ремесел й, закономірностей виникнення та розвитку 

художніх промислів України, виховання прихильників творчості народних 

творців, умільців-аматорів, художників-професіоналів, озброєння здобувачів 

педагогічних вузів технологією виготовлення виробів з матеріалів, що є 

традиційними для української народної творчості та художньої 

промисловості. 

1.2. Завдання вивчення дисципліни «Технології обробки 



композиційних матеріалів»: опанувати методи художньої обробки 

композиційних матеріалів; сформувати у здобувачів спеціальні професійні 

компетенції; ознайомити із загальною технологією народної та професійної 

художньої творчості, історією виникнення, становленням і сучасним станом 

різних видів художніх промислів та ремесел, технологією, традиціями та 

художньо-стильовими особливостями. 

1.3. Основні професійні компетенції: 

загальні: 

– здатність підбирати технологію обробки композиційних матеріалів 

відповідно до їх фізичних та механічних властивостей; 

– готовність використовувати різні технології обробки композиційних 

матеріалів відповідно до дизайну виробу; 

спеціальні: 

– здатність до роботи в різних пластичних техніках, конструюванні, 

моделюванні з композиційними матеріалами; 

– готовність виконувати прийоми і засоби їхньої обробки: працювати 

пензлем і фарбами, олівцями і фломастерами, різними інструментами, 

матеріалами (у межах програми) та володіти технологією виготовлення 

декоративно-прикладних виробів; 

– здатність виготовляти і прикрашати вироби з різних матеріалів за 

допомогою різних технологій обробки композиційних матеріалів. 

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни 

«Технології художньої обробки композиційних матеріалів» у навчальних 

планах підготовки магістрів становить 240 академічних годин / 8 кредитів 

EСTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

«Технології художньої обробки композиційних матеріалів» 

Змістовий модуль 1. 

Технологія інтарсії та інкрустації 



Тема 1. Основи технології інтарсії . 

 Історичні відомості про художню обробку деревини. Будова деревини. 

Характеристика порід деревини. Фізічні, механічні і технологічні властивості 

деревини. Інструменти для виконання інтарсії. Основи композиції, 

використання симетрії, контрасту. Розмічання орнаментальних мотивів. 

Підготовка поверхні під інтарсію. Опоряджувальні матеріали та способи їх 

нанасення. Вимоги до якості опорядження. Правила безпечної роботи та 

санітарно-гігієнічні вимоги. 

Тема 2. Основи технології  інкрустації. 

Матеріали, які використовуються для інкрустації. Інструменти для 

виконання інкрустації. Основи композиції, використання симетрії, контрасту. 

Розмічання орнаментальних мотивів. Підготовка поверхні під інкрустацію. 

Опоряджувальні матеріали та способи їх нанасення. Вимоги до якості 

опорядження. Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. 

 

Змістовий модуль 2. 

Технологія обробки скла. 

Тема 3.Технологія виготовлення виробів із скла.  

Історія виготовлення виробів із скла (гутництва). Класицікація виробів. 

Матеріали, інструменти та пристрої. Методи обробки виробів із скла 

(механічна обробка, обробка у горячому виді). Методи шліфування скла. 

Матеріали, інструменти та пристрої для шліфування.  

 

Змістовий модуль 3. 

Технологія керамики та гончарного промислу. 

ТЕМА4. Технологія художньої кераміки. 

Історія гончарного промислу. Матеріали, інструменти та пристрої. 

Технологія гончарства. Історія походження, становлення та розвиток 

художньої кераміки. Типологія видів, асортимент та класифікація художніх 

керамічних виробів Загальні відомості про організацію виробничого процесу 



виготовлення художньої кераміки. Технологічні підходи художньої 

кераміки. Асортимент матеріалів та інструментів. Колір і символічні 

рішення оформлення посуду різних регіонів України.  

ТЕМА 5. Технологія декоративного розпису. 

Особливості українського розпису. Типологія видів, асортимент та 

класифікація розпису. Загальні відомості про організацію виробничого 

процесу виготовлення художніх виробів декорованих розписом. 

Опішнянський розпис. Петриківський розпис. Особливості технології 

техніки розпису. Основні матеріали та інструменти. Орнаменти і композиції 

народного розпису в мальованках. Малюнок на папері. Технологія 

оздоблення художніх виробів декоративним розписом. 

ТЕМА 6. Технологія витинанки. 

Зародження, розвиток та становлення витинанки. Типологія видів, 

асортимент та класифікація художніх витинанок. Особливості технології 

техніки витинання. Основні матеріали та інструменти. Орнаментальні 

мотиви та малюнки. Композиційні прийоми та засоби виразності паперових 

візерунків. Художні особливості орнаментів різних областей України. 
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання  

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Технології художньої 

обробки композиційних матеріалів» включає поточний контроль успішності, 

та складання підсумкового заліку и (1 семестр) та екзамену (2 семестр). 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 



Для підсумкового контролю засвоєння здобувачами вищої освіти 

навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і 

самостійної роботи, передбачено проведення заліку, порядок проведення та 

зміст питань до якого наводяться в робочих навчальних програмах з 

урахуванням наявних засобів діагностики. Для чого викладачем створюються 

фонди засобів педагогічної діагностики, які включають типові завдання, 

контрольні роботи, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивну 

оцінку знань, умінь та рівнів набутих компетенцій з художньої обробки 

композиційних матеріалів. 

Основними завданнями самостійної роботи здобувачів вищої освіти є 

підготовка і виконання поточних навчальних завдань, а також самостійне 

вивчення окремих розділів дисципліни та написання науково-дослідних 

індивідуальних робіт за визначеною тематикою. 

 


