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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ 

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з лектором є електронні листи (тільки у 

робочі дні до 18-00). Умови листування: в темі листа обов’язково має бути зазначена назва 

дисципліни; в полі тексту листа позначити ПІБ студента, який звертається (анонімні листи 

на розглядаються); файли підписуються таким чином: прізвище_завдання. Розширення: 

текст – doc, docx, ілюстрації – ipeg, pdf. Окрім роздруківок для аудиторних занять, роботи 

для рубіжного контролю (збір матеріалу та авторські ескізи) мають бути надіслані на 

пошту викладача або кафедри. Консультування з викладачем в стінах академії 

відбуваються у визначені дні та години. 

    

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна має обов’язкові передумови для вивчення. Це дисципліни «Композиція», 

«Малюнок», «Живопис». Вони дозволяють студентам орієнтуватись у питаннях фахової 

термінології, отримати навички зображення на площині форм і об’єктів. Обов’язковим є 

достатній рівень знань і компетенції з композиції і формотворення, що дозволить 

користуватись базовими принципами створення гармонійних зображень і  дозволить 

інтерпретувати реальний об’єкт у декоративну площину. 

Впродовж курсу студент отримує повну підтримку при опрацюванні матеріалу 

дисципліни та підготовки її практичної/методичної стратегії. Якщо студент не отримав 

достатню попередню профільну підготовку, перед початком вивчення дисципліни він має 

отримати додаткові теми для опрацювання матеріалу, пов’язаного з загальною тематикою 

курсу, для ознайомлення та навчання.  

 

mailto:radomskynikolai@gmail.com
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НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  

Базою навчального тезаурусу дисципліни «Основи виробничої майстерності» (маркетрі, 

інтарсія) є складений за авторською методикою курс, який охоплює історичні та сучасні 

дані, а також розкриває сутність процесів, що відбуваються у виробництві дизайн-

композицій. Матеріал ілюструється відповідними зразками на екрані у цифровому 

форматі. Дисципліна викладається українською мовою із застосуванням інших мов 

(російської, англійської) задля більш  природного тлумачення певних дефініцій, 

спеціальних термінів та першоджерел. 

    

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ 

Додаткові науково-інформаційні матеріали, літературні джерела, у тому числі актуальні 

розробки в галузі сучасних технологій, підприємств – виробників, приклади застосування 

матеріалів у формуванні предметно-просторового середовища можна переглянути у 

мережі Інтернет. Відповідні посилання на потрібний сайт надаються викладачем підчас 

занять або за проханням студента після їх закінчення, а також в процесі електронного 

листування. 

 

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ 

Для створення авторських ескізів - білі аркуші формату А4 та графічні матеріали (за 

вибором студента). Комп’ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю виходу 

до мережі Інтернет, папір для ескізування, прозора калька для шаблонів, цупкий папір для 

картонів, чорний маркер, олівець, акварельні фарби. Для іноземних студентів, які 

недостатньо володіють державною мовою України пропонується використання 

необхідних для паралельного перекладу гаджетів (смартфону, планшету, ноутбуку). 

Головними програмами, необхідними для опанування практичного матеріалу та створення 

авторської дизайн-пропозиції є Photoshop, CorelDRAW.  

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни є підготовка студентів до здійснення професійної і особистої 

творчої діяльності, формування у студента практичних навичок володіння декоративними 

техніками обробки деревини з включенням інших матеріалів, використання їх для 

створення декоративних дизайн-композицій; формування вміння поєднувати комплекс 

знань з технології  обробки деревини та інших матеріалів й умінь створення єдиного 

образного рішення інтер’єру, що проєктується, з метою подальшого самостійного 

вирішення відповідних завдань. 

Завдання дисципліни: 

 сформувати у студентів стійку мотивацію до вивчення дисципліни та потребу в 

систематизованих знаннях в цій галузі; 

 сформувати практичні вміння й навички при роботі з різними декоративними 

матеріалами (деревини з включенням інших матеріалів), використання їх для створення 

декоративних дизайн-композицій; формування вмінь при виконанні композицій на задану 

тему; 

 навчити поєднувати комплекс знань і умінь володіння різними декоративними 

матеріалами з образним рішенням інтер’єрів, що проєктується; 

 засвоєння основних теоретичних відомостей стосовно основних властивостей та 

технологічних процесів виробництва і застосування обробних матеріалів при створенні 

предметного наповнення середовища життєдіяльності людини; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 комплекс відомостей про декоративні можливості деревини та інших матеріалів, 
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функціональні вимоги та можливості вираження образного рішення. 

вміти:  

 уміти вирішувати практичні рішення в декоративній композиції з деревини; 

 мати навики гармонійного поєднання декоративних матеріалів та їх колористику. 

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ СФОРМОВАНІ В 

РЕЗУЛЬТАТІ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Заплановані результати освоєння 

дисципліни (компетенції) 

Заплановані результати навчання 

дисципліни 

Інтегральна компетентність (ІК)  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі 

дизайну, або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій і 

методів дизайну та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов 

 

Застосовувати набуті знання і розуміння 

предметної області та сфери професійної 

діяльності у практичних ситуаціях 

Загальні компетентності (ЗК)  

Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

 

 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

 

Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати 

та трансформувати об’єкти для 

розроблення художньо-проєктних 

вирішень. 

Оцінювати об’єкт проєктування, 

технологічні процеси в контексті 

проєктного завдання, формувати 

художньо-проєктну концепцію.  

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності  (СК) 

Здатність застосовувати у проєктно-художній 

діяльності спеціальні техніки та технології 

роботи у відповідних матеріалах (за 

спеціалізаціями).  

 

 

Здатність використовувати сучасне 

програмне забезпечення для створення 

об’єктів дизайну.  

 

 

Розробляти композиційне вирішення 

об’єктів дизайну у відповідних техніках і 

матеріалах.  

Дотримуватися стандартів проєктування 

та технологій виготовлення об’єктів 

дизайну у професійній діяльності.  

Враховувати властивості матеріалів та 

конструктивних побудов, застосовувати 

новітні технології у професійній 

діяльності.  

 

ОПИС І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна вивчається протягом сьомого та восьмого семестрів 4 курсу навчання (8 

кредитів ECTS, 240 навчальних годин, з них: аудиторні (120 годин), самостійна робота 

(120 годин). Структура дисципліни складається з 2-х модулів в осінньому семестрі та 2 

модулів у весняному. Програмна задача кожного модулю полягає у наданні викладачем та 

опануванні студентами знань щодо декоративних властивостей матеріалів /деревини, 

шпону та інших/ та їх застосуванні в об’єктах дизайну. Рубіжна перевірка рівня і якості 

отриманих знань здійснюється у процесі модульного перегляду, підсумкова – під час 

екзаменаційного перегляду.. 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми і зміст матеріалу розкриваються у процесі проведення практичних занять. 

Самостійна робота студента складається з доопрацювання виконання практичних завдань, 
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які є елементами модулів, тобто: ескізування, пошуки рішення, завершення роботи та 

підготовка до переглядів, а також (за бажанням) написання тез доповідей для участі в 

студентських наукових конференціях. 

 

 РОЗПОДІЛ ТА ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ   /7 семестр/ 

 

№ 

п/п 

Назва розділів, 

тем заняття 

Кільк. 

годин 
Анонс матеріалу Деталі 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Техніка  маркетрі, інтарсія.  

1 Тема 1.  
Матеріали, що 

застосовуються. 

Класифікація. 

Основні 

характеристики.  

Збір аналогів до 

виконання 

завдання  

4 Окреслюються задачі 

курсу, структура і форма 

викладання навчального 

матеріалу. Класифікація та 

вимоги, що 

пред’являються до 

матеріалів та виробів для 

формування предметно-

просторового середовища. 

Збір аналогів. 

Створення альбому 
аналогів дизайн-об’єктів, 
виготовлених з 
використанням техніки 
маркетрі, інтарсії. 
Формат альбому А4.  
Кількість сторінок – 8-10. 
На одному аркуші – один-
два приклади з короткою 
анотацією 

2-3 Тема 2.  

Ескізи побудови 

композицій 

декоративного 

натюрморту. 

8 У техніці ручної графіки 

створити серію ескізів 

рішення побудови 

композиції декоративного 

натюрморту. 

5-8 ескізів  на форматі А-4 

– олівець, фломастер 

4-6 Тема 3.  
Ескізне рішення 

композиції у 

матеріалі та 

фактурі. 

 

 

 

 

 

Клаузура. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

У техніці ручної графіки 

створити серію ескізів 

рішення композиції у 

матеріалі та фактурі. 

 

 

 

 

 

 

Виконання клаузури на 

рішення композиції з 

урахуванням матеріалів та 

фактур. 

5 - 6 ескізів  на форматі А-

4 – олівець, фломастер, 

акварель 

детальний ескіз з 

врахуванням техніки 

обробки шпону за 

затвердженими 

викладачем пошуковими 

ескізами на форматі А4 

 

А-3 – олівець, фломастер, 

акварель, можливе 

використання художньо-

графічних програм 

Змістовий модуль 2. Практичне виконання дизайн-об’єкту у матеріалі  

/виконання декоративного натюрморту в техніці маркетрі, інтарсія / 

7-11 Тема 4.  
Етапність 

виконання 

дизайн-

композиції  

8 

 

 

 

 

 

12 

Виконання картону 

декоративного натюрморту 

в кольорі. 

Виконання робочої кальки 

декоративного 

натюрморту. 

Виконання картону та 

кальки в М 1:1 з 

урахуванням текстури та 

кольору матеріалів 

Розкрій шпону.  

Виготовлення «сорочки». 

Порізка шпону згідно 

виготовленим шаблонам /у 

відповідності до робочої 

кальки/. 
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№ 

п/п 

Назва розділів, 

тем заняття 

Кільк. 

годин 
Анонс матеріалу Деталі 

1 2 3 4 5 

Виготовлення «сорочки». 

Масштаб 1:1 

12-15 Тема 5.  

Реалізація 

авторського 

виробу в 

матеріалі 

 

12 

 

 

 

 

4 

Закінчення виконання 

декоративного натюрморту 

в техніці маркетрі 

(інтарсія).  

 

Підготовка роботи до 

експонування 

Монтаж шпону «сорочки» 

декоративного натюрморту 

в техніці маркетрі 

(інтарсії) на основу.  

Масштаб 1:1. 

Шліфування. Оформлення 

декоративного натюрморту 

в техніці маркетрі 

(інтарсія) в раму 

РОЗПОДІЛ ТА ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ   /8 семестр/ 

№ 

п/п 

Назва розділів, 

тем заняття 

Кільк. 

годин 
Анонс матеріалу Деталі 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Декоративна композиція з об`ємними елементами  

/архітектурна, тематична/  

в техніці маркетрі (інтарсія). 

1. Тема 1. 

Матеріали, що 

застосовуються. 

Класифікація. 

Основні 

характеристики.  

Збір аналогів до 

виконання 

завдання 

6 Ознайомлення з аналогами 

та приклади кращих 

студентських робіт за 

попередні роки. 

Створення альбому 
аналогів декоративних 
композицій техніці 
маркетрі, який повинен 
мати титульний лист і 20 
сторінок аналогів 
декоративних 
архітектурних 
/тематичних/ композицій з 
об`ємними елементами в 
техніці маркетрі (інтарсія) 
та 20 дизайн-об’єктів з 
дерева  з описом техніки 
обробки шпону. 
Формат альбому А4.  
На одному аркуші – один-

два приклади з короткою 

анотацією 

2. Тема 2.  
Ескізи рішень 

побудови 

композиції. 

6 У техніці ручної графіки 

створити серію ескізів 

рішення побудови 

композиції. 

5-6 ескізів  на форматі А-4 

– олівець, фломастер, 

акварель. 

 

3-4 Тема 3.  
Ескізне рішення 

композиції в 

матеріалі, об’ємі  

та фактурі. 

 

 

 

12 У техніці ручної графіки 

створити серію ескізів 

рішення композиції у 

матеріалі та фактурі. 

 

 

 

 

 

5 - 6 ескізів  на форматі А-

4 – олівець, фломастер, 

акварель. 

Детальний ескіз з 

врахуванням техніки 

обробки шпону за 

затвердженими 

викладачем пошуковими 

ескізами на форматі А4 
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№ 

п/п 

Назва розділів, 

тем заняття 

Кільк. 

годин 
Анонс матеріалу Деталі 

1 2 3 4 5 

Клаузура 

 

Виконання клаузури на 

рішення композиції з 

урахуванням матеріалів та 

фактур. 

 

А-3 – олівець, фломастер, 

акварель, можливе 

використання художньо-

графічних програм 

Змістовий модуль 2. Виконання декоративної композиції з об`ємними елементами 

/архітектурної, тематичної/ 
в техніці маркетрі (інтарсія) 

5 Тема 4.  
Етапність 

виконання 

дизайн-

композиції 

6 Виконання картону 

декоративного натюрморту 

в кольорі. Виконання 

робочої кальки натюрморту. 

Виконання картону та 

кальки в М 1:1 з 

урахуванням текстури та 

кольору матеріалів 

6 6 Підбір матеріалів. Підбір текстури шпону, 

виконання «сорочки» 

декоративної композиції, 

підбір матеріалів об’ємних 

елементів. 

7 6 Розкрій шпону.  

Виготовлення «сорочки». 

Розкрій шпону. Порізка 

шпону згідно 

виготовленим шаблонам. 

Виготовлення «сорочки». 

Масштаб 1:1 

8-9 12 Виконання об`ємних 

елементів до архітектурної 

композиції. 

Запресовування «сорочки» 

декоративної архітектурної 

композиції.  

Шліфування.  

Додавання об’ємного 

елементу 

10 Тема 5.  
Реалізація 

авторського 

виробу в 

матеріалі 
 

6 Закінчення виконання 

декоративного натюрморту 

в техніці маркетрі 

(інтарсія). 

Підготовка роботи до 

експонування 

Монтаж «сорочки» шпону 

декоративного натюрморту 

на основу. Шліфування. 

Закріплення об’ємних 

елементів. Оформлення 

декоративного натюрморту 

в раму.   

 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Рубіжний контроль знань здійснюється шляхом проведення перегляду виконання 

етапного практичного завдання. Підсумковою формою контролю опанування і 

закріплення знань з дисципліни «Основи виробничої майстерності» /маркетрі, інтарсія/ є 

екзаменаційний перегляд, що проводиться по закінченню семестру. Загальна оцінка 

виставляється за результатами етапних модульних переглядів, а також з урахуванням 

рівня участі студента в конкурсах /виставках/, оцінки виконаних виробів та регулярності 

відвідування занять. На оцінку може позитивно вплинути написання статті або участь 

студента в конкурсах /виставках/. 
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Національна Бали ECTS 
Диференціація 

А (внутрішня) 
Національна Бали ECTS 

відмінно 

 

А 

А+ 98–100 
задовільно 

64–74 D 

90–100 А 95–97 60–63 Е 

 А- 90–94 незадовільно 35–59 FX 

добре 

82–89 В   незадовільно 

(повторне 

проходження) 

0–34 F 
75–81 С   

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

Дисциплінарна та організаційна відповідальність. На проведення занять з дисципліни 

розповсюджуються загальноприйняті норми і правила поведінки у закладі вищої освіти. 

Під час занять не допускаються дії, які порушують порядок і заважають навчальному 

процесу, будь то занадто гучне спілкування, вільне пересування аудиторією чи 

користування мобільними телефонами. З боку викладача вітається активна участь 

студента і його власна думка в обговоренні актуальних питань, що розглядаються. В разі 

необхідності викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на основі 

інноваційних досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, про що повинен 

попередити студентів. Викладач повинен створити безпечні та комфортні умови для 

реалізації процесу навчання особам з особливими потребами здоров’я (в межах означеної 

аудиторії).  

Міжособистісна  відповідальність. У разі відрядження, хвороби або іншої важливої 

причини лектор має право перенести заняття на інший день за умови узгодженості з 

навчальною частиною та існуючим розкладом занять. Про дату, час та місце проведення 

занять лектор інформує студентів через старосту групи.   

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Не припустимі пропуски занять студентами без поважних причин. Причини пропуску 

занять мають бути підтверджені деканатом факультету «ДС». У разі пропуску занять 

студент має самостійно виконати необхідний обсяг роботи. Відсутність виконаної роботи 

студента на модульному тижні і невиконання необхідних етапів роботи /пошукових 

ескізів, альбому аналогів/ безпосередньо впливає на зниження підсумкової оцінки (мінус 5 

балів за пропуск).  

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Під час написання статей, текстів доповідей для участі в конференціях (за особистим 

бажанням студента) студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної 

доброчесності (не допускається плагіат – суттєве запозичення або копіювання в статті  

чужих матеріалів без посилання на автора чи оригінал об’єкту середовища (предмету 

дизайну). 

Корисні посилання: https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-

dobrochesnist-325783.html       

  РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

Розділи, теми Форма звітності Бали 

Змістовий модуль 1, теми 1-3 Виконання практичних завдань 

Поточний контроль 

0 – 30 

0 - 10 

Змістовий модуль 2, теми 4-5 Виконання практичних завдань 

Поточний контроль 

0 – 30 

0 - 10 

 Екзаменаційний перегляд 0 - 20 

 Всього балів 100 

https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Бали 
Критерії оцінювання 

 0–20 0–40 

А+ 20 40 Студент в повному обсязі опанував матеріал теми та самостійного 

курсу, проявив креативне мислення при виконанні самостійного 

завдання, високий рівень графічної подачі матеріалу, його дизайн-

проєкт було взято для фактичної реалізації у матеріалі, додатково 

підготував тези доповіді для наукової конференції, виступив з 

доповіддю на студентській конференції.  

А 17–19 37–39 Студент в повному обсязі опанував матеріал теми та самостійного 

курсу, проявив креативне мислення при виконанні самостійного 

завдання, високий рівень графічної подачі матеріалу, його 

авторський проєкт виконано на високому професійному рівні та 

може бути реалізований у матеріалі 

А- 16 36 Студент в повному обсязі опанував матеріал теми та самостійного 

курсу, проявив креативне мислення при виконанні самостійного 

завдання, високий рівень графічної подачі матеріалу, його 

авторський проєкт виконано на високому професійному рівні та 

може бути реалізований у матеріалі 

В 12–15 32–35 Студент добре опанував обсяг матеріалу самостійного курсу, 

достатньо високий рівень графічної подачі матеріалу. 

С 8–11 22–31 Студент в цілому добре опанував матеріал теми та самостійного 

курсу, творчо та якісно виконав більшість поставлених завдань, але 

виконана робота має суттєві недоліки, не високий рівень графічної 

подачі матеріалу. 

D 4–7 10–21 Студент у недостатньому обсязі опанував матеріал самостійного 

курсу, низький рівень графічної подачі матеріалу, багато помилок 

Е 1–3 1–9 Студент у недостатньому  обсязі опанував матеріал самостійного 

курсу, вирішив в цілому основні поставлені завдання, але виконана 

робота має багато значних недоліків (відсутність змістовного аналізу 

аналогів, помилки в обробці графічного матеріалу, несвоєчасна 

подача виконаної роботи на залік без поважної причини тощо).    

 0 0 Пропуск рубіжного контролю 

 

СИСТЕМА БОНУСІВ 

Передбачено додаткові бали за активність студента під час виступу на конференції  та 

публікацію статті у збірнику матеріалів студентської конференції/у фаховому виданні 

(5/10 балів). 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна література 

1. Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов, дизайнеров: Учеб. 

пособие / В.Е. Байер. – М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005. – 250 с. [6] с.: ил. 

https://www.twirpx.com/file/1165458/  

2. Кэт Мартин. Отделочные материалы. Энциклопедия: Пер. с англ. И.Д. Гольбиной. 

– М.: Арт Родник, 2007. – 256 с.: ил.  

https://pitchletter.moy.su/news/otdelochnye_materialy_ehnciklopedija_martin_keht/2017

-11-12-4  

3. Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П. Матеріалознавство 

(для архітекторів та дизайнерів): Підручник / За редакцією д.т.н. проф. К.К. 

Пушкарьової. – К.: Видавництво «Ліра-К», 2012. – 592 с.:іл. – Бібліогр.: 511-514 (58 

назв.).  https://www.rulit.me/books/materialoznavstvo-download-524535.html  

https://www.twirpx.com/file/1165458/
https://pitchletter.moy.su/news/otdelochnye_materialy_ehnciklopedija_martin_keht/2017-11-12-4
https://pitchletter.moy.su/news/otdelochnye_materialy_ehnciklopedija_martin_keht/2017-11-12-4
https://www.rulit.me/books/materialoznavstvo-download-524535.html
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4. Рига В.В., Гушулей И.М. Справочник по обработке древесины: Пособие для 

учащихся учеб.-произв. комб. и цехов. – Киев: Рад. шк., 1984. – 216 с. 

5. Трегуб Н.Е. Отделочные материалы в формировании предметно-пространственной 

среды: Учеб. пособие / Н.Е. Трегуб. – К.: УМК ВО, 1990. – 212 с. 

6. Гликин М.С.  Декоративные работы по дереву. – М.: ―Лесн. пр-сть‖, 1987. 

7. Войникова Е.С., Лямин И.В.  Художественные работы по дереву. - М.:  Высшая 

школа, 1972. 

8. Жоголь Л.Е.  Декоративное искусство в современном интерьере. - К.: Будівельник, 

1986. 

9.  Ирен К. Кирими ―Натюрморты‖ Корвина (Венгрия). 1977. 

10.  Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. (1989) Практическое пособие. 

11. Матвеева Т.А. Изготовление художественных изделий из дерева. (1992) 

Практическое пособие 

12. Мухин Б.И.  Изготовление деревянной мозаики. – Л.: Стройиздат, 1989. 

13. Тиц А.А. Основы архитектурной композиции и проектирования. - К., Вища  школа, 

1976. 

 

Додаткова література 

1. Бытачевская Т.Н. Искусство как формообразующий фактор в дизайне. М.: 

Ставрополь, 2004. 236с. 

2. Райт Д., Гордон О.В. Нанотехнологии для защиты древесины // Лакокрасочные 

материалы и их применение. – 2006, № 4. – С. 35-37. 

3. Флѐров А.В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов: 

Учебник. – М.: Высш. школа, 1981. – 288 с., ил. 

4. Щербаківський Вадим. Українське народне мистецтво: Орнаментація української 

хати / Вадим Щербаківський // Богословія. – Т.ХLII – Рим, 1978 – С. 7-43. 

 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. https://ru.osvita.ua › culture   - Технологія та особливості виготовлення дерев’яних 

мозаїчних виробів 

 

2. https://uahistory.co/pidruchniki/dyatlenko-labor-training-for-boys-7-class-2015/19.php - 

Техніки мозаїки з використанням шпону 

 

3. https://fliphtml5.com/hkca/icwg/basic/101-150 -  
 

4. https://obuchalka.org/knigi-po-tehnologiyam-obrabotki-drevesini/#po_godam_2019  

 Библия работ по дереву, Джексон А., Дэй Д., 2015 

 Технология резьбы по дереву и бересте, Учебное пособие, Денисюк В.А., 2015 

 Работы по дереву, Полное руководство по изготовлению стильной мебели для 

дома, Хилтон Билл, 2017 

 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MATVEEVA_Tat%27yana_Aleksandrovna/_Matveeva_T.A..html#0002
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MATVEEVA_Tat%27yana_Aleksandrovna/_Matveeva_T.A..html#0003
https://uahistory.co/pidruchniki/dyatlenko-labor-training-for-boys-7-class-2015/19.php
https://fliphtml5.com/hkca/icwg/basic/101-150
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/12044/&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/12044/&prev=search&pto=aue
https://obuchalka.org/knigi-po-tehnologiyam-obrabotki-drevesini/#po_godam_2019

