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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Технології художньої обробки 

металів» 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 металів. 

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 обробки металу куванням 

Змістовий модуль 2. Технологія металопластики і карбування 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Технології художньої 

обробки металів» 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 металу, що є 

традиційними для української народної творчості та художньої 

промисловості. 

 

1.2. Завдання вивчення дисципліни «Технологія художньої обробки 

металу»: опанувати методи художньої обробки металу; 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 добирати технологію обробки металів відповідно до їх 

фізичних та механічних властивостей; 

– готовність використовувати різні технології обробки металів 

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 

фарбами, 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 художньої обробки металів. 

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни 

«Технологія художньої обробки металів» у навчальних планах підготовки 

магістрів становить 240 академічних годин / 8 кредитів EСTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

«Технологія художньої обробки металів» 

Змістовий модуль 1. 

Технологія обробки металу куванням 

Тема 1. Ковальська обробка чорного металу в Україні 

Історичні відомості про художню обробку металу. Фізичні, механічні і 

технологічні властивості металу. Матеріали, інструменти та пристрої для 



виготовлення ковальських виробів. Основи композиції, використання 

симетрії, контрасту. 

Тема 2. Технологічні прийоми з художньої обробки металів 

Технології рубання металу, витяжка та осадка металу, пробивання 

отворів. Художнє згинання металу: згинання під кутом, згинання під кутом 

90, згинання по дузі, згинання на конусі, згинання без конуса, закручування. 

Термічна обробка. Насікання малюнка. Набивання рельєфу і фактури. 

 

Змістовий модуль 2 

Технологія металопластики і карбування 

Тема 1. Технологія металопластики. 

Розмічання орнаментальних мотивів. Підготовка поверхні під 

металопластику. Матеріали, інструменти та пристрої для металопластики. 

Основи композиції, використання симетрії, контрасту. Правила безпечної 

роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. 

Тема 2. Технологія карбування.  

Матеріали, інструменти та пристрої для карбування. Основи 

композиції, використання симетрії, контрасту. Плоскорельєфне карбування. 

Рельєфне карбування. Розмічання орнаментальних мотивів. Підготовка 

поверхні під карбування. Тонування. Художні особливості орнаментів 

різних областей України. Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні 

вимоги. 

 

3. Рекомендована література 

1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво / Є.А. 

Антонович, Р.В.Захарчук-Чугай, М.Є. Станкевич. – Львів: Світ, 1992. 

2. Боньковська С.М. Ковальство в Україні / С.М.Боньковська. – К.., 

1991. 

3. Ганжа П.О. Таємниці українського рукомесла / П.О.Ганжа. – К., 

1996. – 193с. 



4. Гура Л.П. Прикрась свій дім / Л.П.Гура. –  К.: Техніка, 1988. 

5. Жолтовський П.М. Художнє лиття в Україні XVІ XVІІІ ст./ 

П.М.Жолтовський . – К.:Наук.думка, 1973. 132 с. 

6. Історія українського мистецтва: В. 6 Т.- К., 1966- 1968. 

7. Селівачов М.Г. Народне мистецтво і сучасність / М.Г.Селівачов. 

– К., 1980. 

8. Титаренко В.П. Художні промисли України / В.П.Титаренко. – 

Навчальний посібник. – Полтава. Видавництво «Полтавський літератор», 

2011. – 524 с. 

9. Щербаківський В. Українське мистецтво. Вибрані 

неопубліковані праці. / В. Щербаківський. – К.: Либідь,1995. 

10. Інтернет ресурс:http://rukotvory.com.ua/maystry 

11. Інтернет ресурс: http://www.sdelaysam.com/paper/index.shtml/ 

12. Інтернет ресурс: webmaster@floristica.dax.ru 

13. Інтернет ресурс: www.Delai-Sam.narod.ru 

14. Інтернет ресурс: http://office.microsoft.com/clipart/default.aspx  

 

 

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання з 

навчальної дисципліни «Технологія художньої обробки металів» 

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Технологія художньої 

обробки металів» включає поточний контроль успішності, та складання 

підсумкового заліку (ІІ 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 

mailto:webmaster@floristica.dax.ru
http://www.delai-sam.narod.ru/


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 

металів. 

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. 

 


