
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
«ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

Освітньо-професійна програма Перукарське мистецтво та декоративне мистецтво  
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 
спеціальність 022  Дизайн 

 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва 
дисципліни 

ЖИВОПИС ТА КОЛЬОРОЗНАВСТВО 

Викладачі Косюк Володимир Ростиславович 
Глобенко Олена Василівна 

Контактний 
телефон 

099 546 3384 (В.Р. Косюк) 
066 559 7725 ( О.В. Глобенко) 

Посилання https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost 

Консультації За попередньою домовленістю Viber 099 546 3384 (В.Р. Косюк) та 066 559 
7725 ( О.В. Глобенко) в робочі дні з 9.00 до 17.00 

  

Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Живопис» розроблено 
відповідно до освітньо-професійної програми Перукарське мистецтво та 
декоративне мистецтво зі спеціальності 022  Дизайн першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02  Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є оволодіння студентами знаннями та 
технічними прийомами живописної грамоти, опанування колористичними 
засобами зображення предметного світу та постаті людини для 
застосування набутих знань у проектуванні дизайн-об’єктів.  
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Композиція, Рисунок, Кольорознавство, 
Пластична анатомія. 
Забезпечувані дисципліни: всі дисципліни циклу професійної підготовки. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Портрет натурника живописними засобами.                                                                               
Змістовий модуль 2. Півфігура людини з кистями рук.                       
Змістовий модуль 3. Живописне рішення постаті людини в середовищі.   

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу:  
– формування у майбутнього дизайнера знань з теорії станкового, 

монументального та декоративного живопису;  
– набуття художньо-естетичного досвіду й оволодіння технічними 

прийомами живопису; 
–  вивчення засобів образно-асоціативного і декоративного 

переосмислення натури, формально-змістовного поєднання зображення 
об’єкта та органічного для нього середовища; 

–  послідовне становлення професіонала, здатного використовувати 
набуті знання та навички з дисципліни для вирішення складних творчих 
завдань в сфері дизайну. 

Завдання навчальної дисципліни: надання студентам знань з основ 
живопису, законів живописної зображувальної грамоти; засвоєння методів 
роботи з натури, що передбачають живописне рішення та виявлення 
декоративної основи зображення, технічних прийомів живопису; опанування 
способів зображення предметного світу та фігури людини, користуючись як 
класичним реалістичним методом, так і методами, що враховують 
досягнення мистецтва XXІ століття; вироблення вміння вільно оперувати 
різними живописними засобами та техніками; формування образотворчої 
культури та живописної майстерності майбутнього дизайнера. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: методичну послідовність виконання живописної роботи з натури; 
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закономірності щодо впливу кольору джерела світла на колір об’єкта 
зображення; закономірності змінення кольору та контрастів в залежності від 
повітряної перспективи; кольорові світлотіньові та рефлексні особливості 
зображення людини в оточуючому середовищі; прийоми і засоби технік 
акварельного, гуашевого та акрилового  живопису; 
вміти: використовувати прийоми колористичної та композиційної 
гармонізації для досягнення художньої цілісності живописної роботи; 
володіти та правильно використовувати різні прийоми і техніки живопису; 
володіти методами стилізації та узагальнення. 
компетенцій: здатність застосовувати арсенал засобів образотворчого 
мистецтва для художньо-проектного перетворення оточуючого середовища; 
самокритично оцінювати творчі здобутки, постійно поповнювати знання, 
використовувати їх у професійній діяльності; застосовувати основні методи 
аналізу, опису, порівняння, класифікації, оцінювання творів мистецтва та 
дизайнерських розробок; організувати практичну та самостійну роботу з 
живопису відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; 
використовувати інформаційні технології для розв’язання 
експериментальних і практичних завдань з живопису; засвоювати  наукові 
та культурні досягнення світової цивілізації та трансформувати у власну 
світоглядну концепцію. 
У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких соціальних 
навичок (soft-skills): 

 володіти навичками міжособистісної взаємодії, основами ділового 
спілкування, навичками роботи в команді; вільно спілкуватися на професійні 
теми з використанням професійної термінології; 

 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього 
процесу, проявляти ініціативність у використанні інноваційних технологій в 
освітній діяльності; 

 проявляти автономність і відповідальність, дотримуватись етичних 
принципів комунікації та культури у подальшій професійній діяльності. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
 Положення про організацію освітнього процесу;  Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти;  Положення про вибіркові дисципліни;  Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти;  Положення про 
критерії оцінювання знань студентів;  Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
 Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників  
Галузь знань, 

спеціальність, освітній 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 14 

Галузь знань 
02 Культура і 

мистецтво 

Нормативна 
 

 

 Семестр 5, 6, 7-й 

Модулів – 4 

Спеціальність 022 
Дизайн  

 
Освітній рівень: 

перший 
(бакалаврський) 

Аудиторні години: 200 год. 

Змістових модулів – 3 Лекції: 
16 год. 

Практичні:  
184 год. 

Загальна кількість годин – 420 Лабораторні: 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 год. 
самостійної роботи студента – 4 год. 

Самостійна робота 220 год. 

ІНДЗ: -  

Вид контролю: диф. залік, 
екзамен 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль І. Портрет натурника живописними засобами. 
Тема 1. Конструктивна та живописна побудова голови людини. Передача пропорцій та 

об’єму живої голови засобами живопису. 
Портрет – жанр живопису. Види портретів: автопортрет, сімейний портрет, на повний зріст, 

погруддя. Послідовність роботи над зображенням обличчя. Задачі та процеси живописного 
зображення голови людини. Етюди голови людини. Швидкі етюди голови натурника. Особливості 
акрилового живопису. 

 
Тема 2. Живописне рішення голови людини, прив'язка шиї та плечового поясу. 

Передача гендерних особливостей. 
Особливості написання голови у живописі з плечовим поясом. Послідовність роботи над 

зображенням погрудного портрета. Передача гендерних та вікових особливостей натури 
живописними засобами. 

 
Змістовий модуль ІІ. Півфігура людини з кистями рук.  
Тема 3. Живописні та конструктивні особливості зображення півфігури людини з 

кистями рук олійними фарбами.  
Зображення півфігури людини. Основні етапи зображення півфігури людини з кистями рук. 

Особливості малювання рук людини у живописі.  
Особливості роботи в техніці олійного живопису. 
 
Тема 4. Декоративне зображення людини. 
Декоративність. Стилізація людини. Особливості написання декоративного портрета і фігури 

людини. Послідовність роботи над декоративним портретом, фігурою людини. Задачі декоративного 
зображення людини (передача характеру натурника, внутрішнього стану людини через зображення 
виразу обличчя, кольору тіла, фактури рук людини, обраної стилізації, ідеї автора).  

 
Змістовий модуль ІІІ. Живописне рішення постаті людини в середовищі.   
Тема 5. Людина в інтер’єрі та екстер’єрі в складному ракурсі. 
Фігура людини. Вивчення пропорцій. Ракурси. Класичний канон. Етапи роботи над фігурою 

людини живописними засобами. Прийоми стилізації фігури. Одягнена фігура декоративна. Етюд 
фігури в інтер’єрі, екстер’єрі. Короткочасні етюди фігур в русі. 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

л п лаб інд с.
р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль І. Погрудний портрет людини в техніці акрилу 

Тема 1. Конструктивна та живописна побудова 
голови людини. Передача пропорцій та об’єму 
живої голови живописними засобами 

4 4 - - - - 

Конструктивна та живописна побудова голови 
людини. Передача пропорцій та об’єму живої голови 
(гризайль) 

18 - 18 - - - 

Жіночий портрет молодої натурниці на темному тлі 22 - - - - 22 

Етюди голови людини 4 - - - - 4 

Тема 2. Живописне рішення голови людини, 
прив'язка шиї та плечового поясу. Передача 
гендерних особливостей 

2 2 - - - - 

Погрудний чоловічий портрет на світлому тлі 18 - 18 - - - 

Погрудний портрет жінки похилого віку 22 - - - - 22 

Декоративний погрудний автопортрет 24 - 24 - - - 



Модульний контроль 6 - 2 - - 4 

Разом за змістовим модулем І 120 6 62 - - 52 

Змістовий модуль ІІ. Поясне живописне рішення натурника. Півфігура людини з кистями 
рук 

Тема 3. Живописні та конструктивні особливості 
зображення півфігури людини з кистями рук 
олійними фарбами 

2 2 - - - - 

Чоловіча півфігура людини 18 - 18 - - - 

Етюди людини 12 - - - - 12 

Півфігура людини з кистями рук у неглибокому 
просторі 

20 - 20 - - - 

Зображення тематичної півфігури з атрибутом 20 - - - - 20 

Тема 4. Декоративне зображення людини 2 2 - - - - 

Зображення жіночої півфігури (декоративно) 20 - 20 - - - 

Декоративне рішення фігури людини (колаж) 20 - - - - 20 

Модульний контроль 6 - 2 - - 4 

Разом за змістовим модулем ІІ 120 4 60 - - 56 

Змістовий модуль ІІІ. Живописне рішення постаті людини в середовищі 

Тема 5. Людина в інтер’єрі та екстер’єрі в 
складному ракурсі  

 
6 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Зображення людини у екстер’єрі 32 - 12 - - 20 

Короткочасні етюди фігур в русі 40 - - - - 40 

Одягнена фігура (декоративна). Узагальнення 
форми і кольору 

20 - 20 - - - 

Зображення постаті людини у інтер’єрі 76 - 28 - - 48 

Модульний контроль 6 - 2 - - 4 

Разом за змістовим модулем ІІІ 180 6 62 - - 112 

Разом 420 16 184 - - 220 

 
 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Практичне завдання Кількість 
годин 

1 1 
Конструктивна та живописна побудова голови людини. Передача 
пропорцій та об’єму живої голови (гризайль). 

18 

2 2 Погрудний чоловічий портрет на світлому тлі 18 

3 2 Декоративний погрудний автопортрет 20 

4  Модульний контроль  

5 3 Чоловіча півфігура людини 18 

6 3 Півфігура людини з кистями рук у неглибокому просторі 20 

7 4 Зображення жіночої півфігури (декоративно) 22 

8  Модульний контроль 22 

9 5 Зображення людини у екстер’єрі 16 

10 5 Одягнена фігура декоративна. Узагальнення форми і кольору 16 

11 6 Зображення постаті людини у інтер’єрі 16 

Разом 184 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Завдання 
Кількість 

годин 

1 1 Жіночий портрет молодої натурниці на темному тлі 22 

2 1 Етюди голови людини 4 

3 2 Погрудний портрет жінки похилого віку 22 

4  Модульний контроль 4 



5 3 Етюди людини 12 

6 3 Зображення тематичної півфігури з атрибутом 20 

7 4 Декоративне рішення фігури людини (колаж) 20 

8  Модульний контроль 4 

9 5 Зображення людини у екстер’єрі 20 

10 5 Короткочасні етюди фігур в русі 40 

11 5 Зображення постаті людини у інтер’єрі 48 

12  Модульний контроль 4 

Разом 220 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Живопис» застосовуються такі 
методи: 

– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда; 
– методи письмового контролю: письмове тестування, модульна контрольна робота; 
– методи підсумкового контролю: залік (проводиться у формі перегляду практичних робіт, 

виконаних за семестр та відповідей на теоретичні питання); екзамен (проводиться у формі 
перегляду практичних робіт, виконаних за семестр та відповідей на теоретичні питання, що 
охоплюють весь курс навчання). 

Умови допуску студента до заліку та екзамену: 
– відсутність заборгованостей з практичних занять; 
– відсутність заборгованостей з самостійних занять; 
– позитивні рейтингові бали за кожний модуль. 
Критерії оцінювання: 

 відмінно ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно 
виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та 
додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та 
умінь; 
 добре ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне 
виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до 
самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки; 
 задовільно ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому 
для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і 
додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 
виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача;  
 незадовільно виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 
програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про 
предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до 
навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за 
програмою відповідної дисципліни.  

Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на практичних заняттях, виконання 
самостійної роботи. Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу модуля. Кількість балів за роботу на практичних заняттях, під час виконання 
самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:  

- своєчасність виконання навчальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
 

Кількість балів ЗМ І ЗМ ІІ ЗМ ІІІ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

Практичні заняття  20 20 20 20 45 

Самостійна робота  15 15 15 15 15 

Поточний модульний 
контроль 

10 10 10 

Підсумковий  контроль (залік/ 
екзамен)  

20 балів 20 балів 30 балів 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

 

За шкалою 
ЄКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Що таке живопис? 
2. На які види поділяється живопис? 
3. Які жанри живопису ви знаєте? 
4. На які дві групи поділяються кольори? 
5.Охарактеризуйте властивості хроматичних та ахроматичних кольорів? 
6. На які дві групи поділяються контрасти? 
7. Види контрастів хроматичних кольорів. 
8. Що таке локальний (предметний) колір предмета? 
9. Що таке обумовлений колір предмета? 
10. Що таке тон? 
11. Охарактеризуйте теплі кольори. 
12. Охарактеризуйте холодні кольори. 
13. Що таке колірний рефлексний взаємозв'язок? 
14.Які інструменти та матеріали застосовуються для живопису акрилом? 
15. Опишіть методику та техніку виконання роботи акрилом. 
16. Що таке «гризайль»? 
17. Які види портретів ви знаєте? 
18.Опишіть послідовність роботи над зображенням портрету в техніці монохромного 

живопису? 
19.Охарактеризуйте особливості написання голови людини  з плечовим поясом.  
20. Яка існує послідовність роботи над зображенням погрудного портрета.  
21. За допомогою яких живописних засобів можливо передати гендерні та вікові особливості 

натури? 



22.Опишіть методику та техніку виконання роботи олійними фарбами. 
23. Які інструменти та матеріали застосовуються в олійному  живописі? 
24. Охарактеризуйте основні етапи зображення півфігури людини. 
25.Опишіть, за допомогою яких засобів досягається декоративне рішення у написанні 

портрету людини. 
26. Які особливості написання фігури людини у живописі ви знаєте? 
27. Розкажіть, які закони   повітряної перспективи   застосовують у живописі при написанні 

людини.  
28. Охарактеризуйте вплив кольору джерела світла на кольорові відносини предметного 

середовища та фігури людини.  
29. Якими засобами досягається стилізація у живописі  при написанні фігури людини? 
30. Колорит у живопису. Фактори, що впливають на колорит живописного твору. 
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