ТЕХНІКИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА
Викладач: к. іст. н., доцент кафедри технологічної освіти, Герасименко О.А.
Кількість кредитів – 3.
Семестр – 1.
Анотація дисципліни
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Техніки
декоративно-ужиткового мистецтва» (далі ТДУМ) складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки магістр, спеціальності: 014.10
«Середня освіта. Трудове навчання та технології».
Предметом вивчення навчальної дисципліни «ТДУМ» є дидактично
обґрунтована система теоретико-практичної підготовки майбутніх учителів
технологій до реалізації технологічного компонента освітньої галузі
«Технологія» в старших класах загальноосвітній школі згідно Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
Метою викладання навчальної дисципліни «Техніки декоративноужиткового мистецтва» є сформувати творчо активну особистість вчителя, яка
відзначається досить високим рівнем проектно-технологічної та художньої
культури, володіє системою знань, умінь та навичок, необхідних для
викладання дисциплін з технології та виробничо-прикладного циклу; гуртків
науково-технічного, художньо-технічного та художньо-естетичного напрямів.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
1. розкриття тенденцій й закономірності розвитку та виникнення
декоративно-ужиткового мистецтва та морфології їх видів;
2. специфіку
професій
декоративно-ужиткового
напрямку
(з
урахуванням регіональних особливостей);
3. розкриття змісту технік декоративно-ужиткового мистецтва в
структурі творчої перетворювальної діяльності з урахуванням
місцевих традицій;
4. визначення етапів, суті, змісту методів і засобів проектування у
процесі декорування ужиткових виробів;
5. розкриття змісту та особливостей спеціальних знань, технологій,
традицій та секретів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва;
6. розкриття змісту організації праці у майстернях та цехах з
виготовлення декоративно-ужиткових виробів;
7. виробити та удосконалити навички з проектування та виготовлення
декоративно-ужиткових виробів з різних матеріалів.
Очікувані результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
•
етапи та способи проектування декоративно-ужиткових виробів;
•
правила техніки безпеки і протипожежної безпеки;
•
правила раціональної організації робочого місця;
•
характеристику і будову контрольно-вимірювальних інструментів;
•
характеристику і будову робочих інструментів та пристроїв призначених
для декоративного оздоблення ужиткових виробів.
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основні відомості про ЄСКД, правила виконання зображень на кресленнях;
програми з трудового, профільного та гурткового навчання ЗЗСО;
історію розвитку і традиції декоративно-ужиткового мистецтва;
види професій декоративно-ужиткового мистецтва, роботи майстрів і
народних умільців;
морфологію видів декоративно-ужиткового мистецтва;
особливості технік декоративно ужиткового мистецтва;
питання організації праці у майстернях та цехах з декоративного
оздоблення ужиткових виробів;
композиційні закони, прийоми, засоби вираження, орнаменти;
вміти:
користуватися довідковою літературою і технічною документацією;
читати креслення та ескізи; визначати форму і розміри основних
конструкційних елементів виробу, який виготовляється;
проектувати та декорувати ужиткові вироби з різних матеріалів;
визначати послідовність виготовлення виробів;
наслідувати у творчій, практичній діяльності традиційні техніки народних
майстрів декоративно-ужиткового мистецтва;
розробляти та застосовувати різні декоративні орнаменти;
враховувати особливості та добирати матеріали при виконанні творчих
декоративних робіт;
виготовляти необхідні приспосіблення та інструменти для обробки
матеріалів;
виконувати операції ручної і механічної обробки дерева;
виконувати технологічні операції оздоблення матеріалів;
перевіряти готовність виробу за технічною документацією;
визначати за зовнішнім виглядом виробу стилістику, жанровість,
технологічні особливості його виконання та естетичну цінність;
пропагувати народні традиційні техніки декорування матеріалів при
виконанні творчих, художніх виробів.
Вид контролю: залік.

З робочою програмою навчальної дисципліни можна ознайомитись на
кафедрі технологічної освіти.
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Ср. 14.2015.20; Чт. 14.20-15.20.
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Чт.
18.00-20.00.
E-mail викладача: GerasimenkoA@i.ua

