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                                                   ВСТУП 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Рисунок та Живопис» є 

оволодіння студентами певних специфічних закономірностей дисципліни, за 

допомогою яких відтворюється навколишнє середовище на умовному 

просторі картинної площини.  

Навчальна програма з навчальної дисципліни «Рисунок та Живопис» 

розрахована на студентів вищих навчальних закладів на основі базової 

загальної середньої освіти. Програма враховує традиційні та сучасні 

інноваційні педагогічні технології викладання дисципліни «Рисунок та 

Живопис», специфіку фахової підготовки студентів тощо. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Рисунок та Живопис»  – це один з 

найбільш синтезованих предметів з циклу професійної та практичної 

підготовки, який має прямі зв’язки з предметами  «Проєктна графіка»,  

«Основи композиції», «Кольорознавство», «Перспектива». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Рисунок та Живопис»  є 

оволодіння засобами відтворення форми та простору, їх тонально-

живописних особливостей, практичному освоєнні різних живописних технік.   

1.2. Студенти повинні:  

знати: теорію навчального предмету за напрямками і об’ємом, 

визначених змістовими модулями навчальної програми;  

вміти: відтворювати свої теоретичні знання з навчального предмету в 

практичної діяльності; 

володіти: моторно-сенсорною культурою натурного малюнку та 

живопису. 

У тому числі знати й вміти: 

 метод акварельного живопису «гризайль» та здійснювати його на 

практиці; 



 метод акварельного живопису «а-ла пріма» та здійснювати його на 

практиці; 

 метод акварельного живопису «відмивка» і здійснювати його на 

практиці; 

 метод акварельного живопису «розмивка» і здійснювати його на 

практиці; 

 теорію закономірностей руху світлотіні по формі, а також тонових та 

кольорових градацій, контрастів у живопису і використовувати їх на 

практиці; 

 теорію «кольорового кола (або трикутника)», тобто теорію основних, 

доповнюючих та протилежних кольорів та використовувати їх на 

практиці; 

У своїй практичній роботі студент повинен відтворювати наступний 

алгоритм натурного роботи: 

I етап  -  “схематизація”. 

1. Компоновка – організація рівноваги зображальної площини та 

тонових і кольорових плям. 

2. Визначення загального тонового вирішення моделі зображення. 

II етап  -  “типізація” 

3. Тональне та кольорове вирішення. Передача за допомогою 

світлотіні: а) об’єму, фактури моделі зображення; б) умовного 

простору картинної площини. 

III етап -  “індивідуалізація” 

4. Деталізація. Детальний аналіз моделі зображення. 

5. Узагальнення, підпорядкування цілісному ,,живому” сприйняттю 

всієї композиції зображення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 192 години/ 6 кредитів 

ECTS. 

 

 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Навчальний модуль – це певний змістовий етап у вивченні навчального 

предмету, який обмежено тематикою завдань і регулюється дидактичним 

принципом: “від простого до складного”. У той же час, внутрішня структура 

кожного модуля також побудована на поступовому ускладненні навчальних 

завдань.  

 

Змістовий модуль 1. 

Практичні заняття: 

1. Вправи на вивчення акварельних технік (гризайль, відмивка, розмивка, 

а-ла пріма). Мета: вивчити та використовувати практично основні техніки 

акварельного живопису. 

2. Нескладний натюрморт з різнофактурних предметів (гризайль). Мета: 

вивчити техніку акварельного живопису «відмивка» на прикладі натурної 

постановки. Вивчити поняття тону та тональних відношень в натурі. 

3. Складний натюрморт з різнофактурних предметів в холодній 

кольоровій гамі. Мета: поглибити розуміння поняття колориту, набути 

вміння витримати колорит у холодній кольоровій гамі.  

4. Складний натюрморт, побудований на контрастних кольорах.  

Контрольне завдання. Мета: відпрацювати техніку акварельного живопису на 

прикладі складної натурної постановки. Закріпити розуміння поняття 

колориту та тонально-кольорових відношень в натурі. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

 Виконання вправ на вивчення акварельних технік. 

 Накиди людей та виконання простих натюрмортів олівцем та в 

техніці акварелі.  

 

Змістовий модуль 2. 

Практичні заняття: 

1. Складний натюрморт з поглибленим простором (гризайль). Мета: 

вивчити техніку акварельного живопису «відмивка» на прикладі натурної 

постановки. Вивчити поняття тону та тональних відношень в натурі 

2. Нескладний натюрморт з бічним освітленням (обмежена палітра). 

Мета: вивчити та використовувати практично основні техніки малюнку. 

Формування об’єму за допомогою бічного освітлення. 

3. Нескладний натюрморт в техніці «а-ла пріма». Мета: вивчити техніку 

акварельного живопису «а-ла пріма» на прикладі натурної постановки. 

Вивчити поняття тону та тональних відношень в натурі. 

4.  

Нескладний натюрморт з різнофактурних предметів. Метод 

лесирування. Мета: вивчити техніку акварельного живопису «лесировка» на 

прикладі натурної постановки. Вивчити поняття тону та тональних 

відношень натюрморта.  



Змістовий модуль 3. 

5. Нескладний натюрморт з освітленням спереду. Мета: поглибити 

розуміння поняття тональних та кольорових відношень в натурі. Особливості 

формування об’єму та простору за допомогою фасового освітлення. 

6. Складний натюрморт на зближених кольорах. Мета: відпрацювати 

техніку акварельного живопису на прикладі складної натурної постановки. 

Вивчити поняття колориту, поглибити розуміння тону та тональних 

відношень в натурі. 

7. Складний натюрморт з різнофактурних предметів в теплій кольоровій 

гамі. Мета: поглибити розуміння поняття колориту, набути вміння витримати 

колорит у теплій кольоровій гамі. 

8. Виконання короткострокових акварельних етюдів нескладних 

натюрмортів на вивчення тонально-кольорових відношень в натурі. Етюди 

натюрмортів в різних кольорових гамах. Складні натюрморти з 

різнофактурних предметів 
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  - перегляд 

5. Організація самостійної  роботи студента.  

У світі сучасної європейської освіти, здатність студента до самоосвіти є 

одним з головних напрямків роботи викладача. 

Самостійна робота студента поділяється за двома напрямками: 

1. Самостійна робота в аудиторії 

2. Самостійна робота поза аудиторією 

Самостійна робота студента в аудиторії планується і керується 

безпосередньо викладачем.  

Основними методами роботи викладача під час самостійної роботи 

студентаа в аудиторних умовах є: 

1. Метод індивідуальної роботи зі слухачами 

2. Метод визначення типових помилок слухачів та їх виправлення.  

Самостійна робота студентів поза аудиторією також планується та 

здійснюється під загальним керівництвом викладача, яка має за мету: 

1. Закріплення, систематизація та вдосконалення знань, вмінь, навичок, 

придбаних в аудиторних умовах. 

2. Придбання навичок та вміння до самоосвіти  

3. Придбання знань та вмінь не системного характеру 

4. Відтворення свого творчого потенціалу. 

Завдання самостійної роботи 

Завдання самостійної роботи (домашнє завдання) мають певну номенклатуру 

і циклічність їх виконання. 

Основна номенклатура самостійної роботи студентів: 

1. Етюди і акварельні начерки нескладних предметів;  

2. Нескладні натюрморти; 

3. Автопортрет; 

4. Акварельні начерки драперій. 


