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Консультації Очні консультації: за попередньою домовленістю вівторок, четвер та 
п’ятниця з 13.30 до 15.00  
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю Viber (0962897757 / 
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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Основи живопису» 

розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 023 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі 
знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є живопис, як один з видів образотворчого 
мистецтва, твори якого створюються за допомогою фарб, нанесених на 
будь-яку поверхню. Застосовуючи засоби виразності живопису: малюнок, 
композицію, перспективу, світлотінь, колір, колорит, деталі тощо, 
майбутній художник має можливість навчитися правдиво відображати та 
творчо переосмислювати навколишню дійсність.  
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Основи рисунку та перспективи, Композиція і 
проектування, Основи кольорознавства. 
Забезпечувані дисципліни: Робота в матеріалі, Декоративний розпис, 
Практика навчальна. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль І. Загальні відомості про живопис. Вивчення основ 
реалістичного живописного зображення натюрморту в техніці акварелі. 
Змістовий модуль ІІ. Виконання з натури складного натюрморту з 
предметів побуту живописними засобами акварелі. 
Змістовий модуль III.  Вивчення закономірностей користування 
живописним матеріалом (гуаш), техніки та технології при виконанні з 
натури  складного натюрморту з предметів побуту та гіпсових зліпків. 
Змістовий модуль IV. Вивчення закономірностей живопису та 
декоративного рішення гіпсової голови людини. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування професійних знань та умінь, 
необхідних для вираження творчого задуму засобами живопису. 
Завдання навчальної дисципліни:  
 вивчення теоретичних основ образотворчого мистецтва,;  
 вивчення законів живописної грамоти;  
 вивчення методів, прийомів та технік живопису; 
 формування практичних вмінь із застосування методів, прийомів та 
технік живопису; 
 формування образотворчої культури та живописної майстерності 
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майбутнього художника. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: предмет та завдання основ живопису; основні засоби виразності 
живопису; методичну послідовність виконання живописної роботи з 
натури; закономірності впливу кольору джерела світла на колір об’єкта 
зображення; закономірності змінення кольору та контрастів в залежності 
від повітряної перспективи; основи кольорового рефлексного 
взаємозв’язку між предметами натури та основні елементи розподілу 
світлотіні за формою предмету; основи техніки живопису гуашшю; 
вміти: відображати елементи світлотіні на формі предмета за рахунок 
кольору та тону; використовувати прийоми колористичної та 
композиційної гармонізації для досягнення художньої цілісності 
живописної роботи; передавати індивідуальні характеристики натури; 
володіти та правильно використовувати різні прийоми і техніки живопису; 
володіти методами стилізації та узагальнення. 
Компетенції: здатність застосовувати арсенал засобів образотворчого 
мистецтва: рисунок, колір, пластику, композицію, техніку і технологію для 
художнього перетворення оточуючого середовища; здатність 
самокритично оцінювати свої творчі здобутки, постійно поповнювати 
знання, підвищувати професійний рівень; здатність застосовувати основні 
методи аналізу, опису, порівняння, класифікації, оцінювання творів 
мистецтва; здатність організувати практичну та самостійну роботу з 
дисципліни «Основи живопису» відповідно до вимог безпеки 
життєдіяльності й охорони праці; здатність використовувати інформаційні 
технології для розв’язання експериментальних і практичних завдань з 
навчальної дисципліни «Основи живопису»; розуміння суті 
закономірностей процесу відображення оточуючого середовища через 
призму власного світогляду; 
У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
– здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, володіння 
основами ділового спілкування, навичками роботи в команді; 
– здатність вільно спілкуватися на професійні теми з використанням 
професійної термінології; 
– здатність засвоювати  наукові та культурні досягнення світової 
цивілізаціі; 
– дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 
– проявляти самостійність та відповідальність у 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 – 16 

Галузь знань 
02 Культура і 

мистецтво 
Вибіркова 

Спеціальність 
023 Образотворче 

Семестр 1, 2, 3, 4 
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мистецтво, 
декоративне 

мистецтво, реставрація 
Модулів – 4 

Освітній рівень: 
перший 

(бакалаврський) 

Аудиторні години: 238 год. 

Змістових модулів – 4 
Лекції: 
20год. 

Практичні, 
семінарські:  

218 год. 

Загальна кількість годин – 480 
Лабораторні: 

год 
Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3,5 
самостійної роботи студента – 4 

Самостійна робота  
242 год. 

Модульний контроль 
Вид контролю: залік (перегляд) 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль І. Загальні відомості про живопис. Вивчення основ реалістичного 
живописного зображення натюрморту в техніці акварелі. 

Тема 1. Матеріали та приладдя для живопису. Роль та місце живопису в системі професійної 
підготовки дизайнера. 

Інструменти та матеріали для живопису. Загальні відомості про фарби та їхні властивості. 
Акварель: техніка, технологія, та методика  виконання роботи. Папір, види паперу для акварельного 
живопису. Пензлі. Мольберти та інше обладнання для живопису.  

 
Тема 2. Методи та техніка візуалізації форми у живописі. 
Поняття про живопис. Його види і жанри. Завдання живопису та його роль у житті людей. 

Колір у живопису. Хроматичні та ахроматичні кольори. Основні ознаки (властивості) кольору: 
кольоровий тон (відтінок), світлота, насиченість. Предметний та обумовлений колір. 

 
Тема 3. Вивчення закономірностей повітряної та світлової перспективи. Загальний 

тоновий стан та стан освітленості 
Загальний тоновий та колірний стан. Загальний стан освітленості.  Постановка ока на 

цілісність сприйняття. Повітряна та світлова перспектива. Постановка ока на цілісність сприйняття. 
Повітряна та світлова перспектива. 

 
Тема 4. Вивчення закономірностей побудови композиційно-графічного рішення 

простого натюрморту. 
Композиція та її елементи. Особливості живописної композиції натюрморту. Композиційний 

центр та рівновага. Пошук формату та організація площини аркуша за допомогою виконання серії 
композиційних ескізів, зміни точки зору на натуру. Пошук рівноваги предметів на площині аркуша за 
величиною та розподілом світлих, темних та колірних мас. Пошуки пластичних рішень. Побудова 
композиційно-графічного рішення натюрморту для подальшої роботи живописними матеріалами. 

Види натюрмортів. Учбові задачі натюрморту. Порядок виконання натюрморту. Тон, як 
невід’ємна частина живопису. Особливості виконання натюрморту в техніці «гризайль». 

 
Тема 5. Вивчення закономірності створення кольорового та тонального рішення 

простого натюрморту. 
Контраст, види контрасту. Ахроматичний та хроматичний контрасти. Одночасний, 

послідовний, граничний контрасти. Нюанс. Кольорове та тональне рішення натюрморту на основі 
етюдів-пошуків. 

  Метод роботи колірними відносинами. Процес живопису з натури: 
- знаходження тонових та колірних відносин між великими плямами натури, з урахуванням 

загального тонового та колірного стану натури; 
- детальна проробка об’ємної форми кожного предмету в межах великих колірних відносин; 
- узагальнення, приведення зображення до колористичної цілісності, виділення 

композиційного центру. 
Загальні правила ведення живописної роботи. Метод «від загального». 
 
Змістовий модуль ІІ. Виконання з натури складного натюрморту з предметів побуту 
живописними засобами акварелі. 



 Тема 6. Вивчення закономірностей виконання першої прописки (підмальовку) 
колірних відношень з урахуванням загальної колористичної побудови простого натюрморту.  

Колорит у живопису. Аналіз загального тонового та колірного стану натури. Виконання першої 
кольорової прописки (підмальовку) загальних колірних відношень з урахуванням загальної 
колористичної та тонової побудови натюрморту. Закономірності чергування теплих та холодних 
відтінків. Теплі відтінки. Холодні відтінки. Пошук основної світлотної та колірної плями, враховуючи 
тепло-холодні градації для загального колористичного рішення натюрморту. 

 
Тема 7. Вивчення закономірностей передачі живописними засобами матеріальності і 

фактури предметів  натюрморту.  
Фактура. Імітація фактури деревини. Імітація пластмаси. Імітація шкіри. Імітація декоративної 

тканини. Визначення живописними засобами матеріальності та фактури предметного змісту 
натюрморту, передача тонових, колірних відносин та рефлексного взаємозв’язку. 

 
Тема 8. Вивчення засобів узагальнення та підпорядкування елементів простого 

натюрморту загальному рішенню.  
Передача об’ємної форми предметів, їх матеріальності, просторового положення, стану 

освітлення. Засоби узагальнення та підпорядкування зображення елементів натюрморту загальному 
рішенню. 

 
Змістовий модуль III.  Вивчення закономірностей користування живописним матеріалом 

(гуаш), техніки та технології при виконанні з натури  складного натюрморту з предметів побуту 
та гіпсових зліпків. 

Тема 8. Вивчення закономірностей користування живописним матеріалом (гуаш), його 
техніки та технології. 

Загальні відомості про гуашеві фарби та їхні властивості. Техніка, технологія, та методика  
виконання роботи. Види основ для живопису гуашшю. Пензлі, допоміжні інструменти та матеріали. 

 
Тема 10. Вивчення тонових, колірних відносин та рефлексного взаємозв’язку.  
Пошук формату та організація площини аркуша за допомогою виконання серії композиційних 

ескізів, зміни точки зору на натуру. Пошук рівноваги предметів на площині аркуша за величиною та 
розподілом світлих, темних та колірних мас. Пошуки пластичних рішень. Побудова композиційно-
графічного рішення складного натюрморту для подальшої роботи живописними матеріалами. 

Кольорове та тональне рішення натюрморту на основі етюдів-пошуків. Знаходження тонових 
та колірних відносин великих плям в межах загального тонового та колірного стану та спорідненості 
кольорів натури. Виконання натюрморту в техніці колажу.  

 
Тема 11. Вивчення закономірностей передачі живописними засобами матеріальності і 

фактури предметів складного натюрморту. Визначення живописними засобами матеріальності та 
фактури предметного змісту складного натюрморту, передача тонових, колірних відносин та 
рефлексного взаємозв’язку. 

Аналіз загального тонового та колірного стану натури.  
 
Тема 12. Вивчення закономірностей чергування теплих та холодних відтінків.  
Теплі відтінки. Холодні відтінки. Пошук основної тонової та колірної плями, враховуючи тепло-

холодні градації для загального колористичного рішення складного натюрморту.  
 
Змістовий модуль 4. Вивчення закономірностей живопису та декоративного рішення 

гіпсової голови людини. 
Тема 13. Вивчення закономірностей узагальнення та упорядкування елементів складного 

натюрморту з черепом загальному рішенню. 
Передача об’ємної форми предметів, їх матеріальності, просторового положення, стану 

освітлення. Засоби узагальнення та підпорядкування зображення елементів складного натюрморту з 
черепом загальному рішенню. 

 
Тема 14. Вивчення закономірностей декоративного  вирішення складного натюрморту з 

гіпсовою головою. 
Принципи побудови декоративного натюрморту. Етапи роботи над декоративним вирішенням 

натюрморту. Основні можливі декоративні рішення аркуша при підвищеній інтенсивності локальних 
плям. Килимове рішення – орнаментація площини натюрморту, наближення до площинного рішення 



простору, всі частини, деталі, лінії натюрморту перехрещуються в декоративний узор. Вітражне 
рішення – локальні кольорові плями, присутній чорний або кольоровий контур. Силует, абрис плями 
та характер, пластика самого контуру. Фактурне рішення – виявлення зображуваних фактур 
матеріалів на папері за допомогою різноманітних способів нанесення фарби. 

 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 
денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
Змістовий модуль І. Загальні відомості про живопис. Вивчення основ реалістичного 

живописного зображення натюрморту в техніці акварелі. 
1. Матеріали та приладдя для живопису. Роль 
та місце живопису в системі професійної 
підготовки дизайнера. 

21 1 10 - - 10 

2. Методи та техніка візуалізації форми у 
живописі. 

23 1 12 - - 10 

3. Вивчення закономірностей повітряної та 
світлової перспективи. Загальний тоновий 
стан та стан освітленості. 

24 2 
 

12 - - 10 

4. Вивчення закономірностей побудови 
композиційно-графічного рішення простого 
натюрморту. 

24 2 12 - - 10 

5. Вивчення закономірності створення 
кольорового та тонального рішення простого 
натюрморту. 

28 2 
 

14 - - 12 

Разом за змістовим модулем I 120 8 60 - - 52 
Змістовий модуль ІІ. Виконання з натури складного натюрморту з предметів побуту 

живописними засобами акварелі. 
6. Вивчення закономірностей виконання 
першої прописки (підмальовку) колірних 
відношень з урахуванням загальної 
колористичної побудови простого натюрморту. 

27 1 12 - - 14 

7. Вивчення закономірностей передачі 
живописними засобами матеріальності і 
фактури предметів  натюрморту. 

39,5 1,5 24 - - 14 

8. Вивчення засобів узагальнення та 
підпорядкування елементів простого 
натюрморту загальному рішенню. 

53,5 1,5 24 - - 28 

Разом за змістовим модулем II 120 4 60   56 
Змістовий модуль III. Вивчення закономірностей користування живописним матеріалом (гуаш), 

техніки та технології при виконанні з натури  складного натюрморту з предметів побуту та 
гіпсових зліпків. 

9. Вивчення закономірностей користування 
живописним матеріалом (гуаш), його техніки 
та технології. 

51 1 24 - - 26 

10. Вивчення тонових, колірних відносин та 
рефлексного взаємозв’язку. 

26 1 12 - - 13 

11. Вивчення закономірностей передачі 
живописними засобами матеріальності і 
фактури предметів та гіпсових зліпків у 
складному натюрморті. 

26 1 12 - - 13 

12. Вивчення закономірностей чергування 
теплих та холодних відтінків. 

32 1 16 - - 15 

Разом за змістовим модулем III 135 4 64   67 
Змістовий модуль IV. Вивчення закономірностей живопису та декоративного рішення гіпсової 

голови людини. 



13. Вивчення закономірностей узагальнення 
та упорядкування елементів складного 
натюрморту з черепом загальному рішенню. 

50 2 12 - - 36 

14. Вивчення закономірностей декоративного  
вирішення складного натюрморту з гіпсовою 
головою. 

55 2 16 - - 37 

Разом за змістовим модулем IV 105 4 28   73 
Разом 480 20 218 - - 242 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 1 
Виконання вправ для опанування різних технік та прийомів 
акварельного живопису. 

10 

2 2 
Короткочасний етюд з одного предмету на гладкому тлі в техніці 
гризайль. 

12 

3 3 
Натюрморт з двох предметів, простих за формою і різних за світлотою 
на гладкому тлі (гризайль). 

12 

4 2 
Короткочасні етюди-пошуки кольоро-тонального рішення простого 
натюрморту з двох предметів, контрастних за кольором. 

12 

5 5 
Натюрморт із двох-трьох предметів, контрастних за кольором, простих 
за формою і різних за світлотою на гладкому тлі. 

12 

5 5 Модульний контроль 2 

6 6 
Натюрморт з трьох-чотирьох предметів на зіставлення теплих та 
холодних кольорів. 

12 

7 7 
Виконання вправ в техніці акварельного живопису, з використанням 
додаткових матеріалів для отримання фактур та текстур. 

12 

8 7 
Натюрморт з контрастних за кольором предметів побуту з різними 
матеріальними якостями на гладкому тлі. 

12 

9 8 
Натюрморт з побутових предметів з різними матеріальними якостями на 
близькі кольори. 

12 

10 8 
Складний натюрморт з контрастних за кольором та тоном предметів 
побуту в неглибокому просторі. 

14 

10 8 Модульний контроль 2 

11 9 Виконання вправ в техніці гуаш. 12 

12 9 
Простий натюрморт з трьох предметів контрастних за кольором та 
тоном в техніці колажу. 

12 

13 10 Тематичний натюрморт у теплій кольоровій гамі. 12 

14 11 
Складний натюрморт з контрастних за кольором предметів побуту з 
різними матеріальними якостями та гіпсовим зліпком ока. 

12 

15 12 
Складний натюрморт з 4-5 предметів на зіставлення теплих та 
холодних кольорів та гіпсовими зліпками деталей обличчя. 

14 

15 12 Модульний контроль 2 

16 13 
Складний натюрморт з контрастних за кольором і тоном предметів 
побуту та черепом  в неглибокому просторі. 

12 

17 14 . Складний натюрморт з гіпсовою головою та атрибутами мистецтва . 14 

17 14 Модульний контроль 2 

Разом 218 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
тем

и 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 1 Виконання вправ для опанування різних технік та прийомів 10 



акварельного живопису. 
2 2 Короткочасні етюди простих предметів в техніці гризайль. 10 

3 3 
Натюрморт з двох предметів, простих за формою і різних за світлотою 
на гладкому тлі (гризайль). 

10 

4 4 
Короткочасні етюди-пошуки кольоро-тонального рішення простого 
натюрморту з двох предметів в холодній кольоровій гамі. 

10 

5 5 
Натюрморт із двох-трьох предметів, контрастних за кольором, простих 
за формою і різних за світлотою на гладкому тлі. 

12 

6 6 
Стилізація натюрморту з трьох-чотирьох предметів на зіставлення 
теплих та холодних кольорів. 

14 

7 7 
Стилізація натюрморту з контрастних за кольором предметів побуту з 
різними матеріальними якостями на гладкому тлі. 

14 

8 8 
Стилізація натюрморту  з побутових предметів з різними матеріальними 
якостями на сближені кольори. 

14 

9 8 
Стилізація натюрморту  з контрастних за кольором та тоном предметів 
побуту в неглибокому просторі. 

14 

10 9 Виконання вправ в техніці гуаш. 13 

11 9 
Простий натюрморт з трьох предметів контрастних за кольором та 
тоном в техніці колажу. 

13 

12 10 Виконання натюрморту на узагальнення світла і тіні. 13 

13 11 
Натюрморт з  предметів побуту з різними матеріальними якостями, з 
використанням допоміжних матеріалів для виявлення фактури та 
текстури. 

13 

14 12 
Декоративне рішення складного натюрморту у стильових напрямках 
модернізму. 

15 

15 13 
Декоративне рішення складного натюрморту з контрастних за кольором 
і тоном предметів побуту та черепом  в неглибокому просторі. 

16 

16 13 
Твір виставкового характеру на основі виконання самостійної роботи № 
15. 

20 

17 14 
Декоративне рішення складного натюрморту з атрибутами мистецтва 
та гіпсовим зліпком у техніці колажу. 

17 

18 14 
Твір виставкового характеру на основі виконання самостійної роботи № 
17. 

20 

Разом 242 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Змістовий модуль навчальної дисципліни містить окремі теми програми для аудиторної 
роботи студента. Кожне програмне завдання модуля має бути оцінено. 

У семестрі передбачено підсумкову форму контролю (залік), який здійснюється за шкалою 
оцінювання у 100 балів за накопичувальною системою. 

Це максимальна сума балів за всі види робіт із дисципліни: лекційні, практичні, самостійні, 
складання заліків. 

Форми поточного контролю: 
– перевірка виконання практичних завдань в аудиторії за програмою; 
– перевірка завдань самостійної роботи; 
– індивідуальне опитування. 
Модульний контроль: результат вивчення кожного модуля складає підсумок всіх форм 

поточного контролю. 
Підсумкові контролі знань: 
– залік — проводиться у формі перегляду практичних робіт, виконаних за семестр та 

відповідей на теоретичні питання; 
Умови допуску студента до заліку та екзамену: 
– відсутність заборгованостей з практичних занять; 
– відсутність заборгованостей з самостійних занять; 
– позитивні рейтингові бали за кожний модуль. 
За результатами вивчення всього курсу виставляється підсумкова оцінка, що розраховується 

як середньозважене всіх підсумкових оцінок за всі семестрові (модульні) контролі. 



За результатами кожного семестрового контролю студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною 
системою оцінок з модулів (стартовий рейтинг) та оцінки за залік.  



 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

І рік навчання 

Кількість балів 

ЗМ І 
(1семестр) 

 
 

ЗМ ІІ 
(2 семестр) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Практичні заняття 

№ 
Пр.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

бали 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Самостійна робота 15 15 
Поточний модульний 
контроль 

5 5 

Підсумковий контроль 
(залік у вигляді перегляду) 

20 20 

 
ІІ рік навчання 

Кількість балів 

ЗМ ІІІ 
(3 семестр) 

ЗМ IV 
(4 семестр) 

Т9 Т10 Т11 Т12 Т9 Т10 

Практичні заняття 

№ 
Пр.р 

11 12 13 14 15 16 17 

бали 12 12 12 12 12 17 18 

Самостійна робота 15 40 
Поточний модульний 
контроль 

5 5 

Семестровий, підсумковий  
контроль (залік, іспит у 
вигляді перегляду) 

20 20 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

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 МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

1. Що таке живопис; 
2. На які види поділяється живопис; 
3. Які жанри живопису ви знаєте; 
4. Що таке локальний (предметний) колір предмета; 
5. Що таке обумовлений колір предмета; 
6. Охарактеризуйте основні якості кольору; 
7.Охарактеризуйте властивості хроматичних та ахроматичних кольорів; 
8. Що таке колірний рефлексний взаємозв'язок?  
9. Які інструменти та матеріали застосовуються для  живопису гуашшю; 
10. Опишіть методику та техніку виконання роботи гуашшю; 
11. Які інструменти та матеріали застосовуються для акварельного живопису; 
12. Опишіть методику та техніку виконання роботи аквареллю; 
13. Які інструменти та матеріали застосовуються для  живопису акрилом; 
14. Опишіть методику та техніку виконання роботи акрилом; 
15. Охарактеризуйте принципи декоративного рішення натюрморту; 
16. Назвіть  етапи роботи над натюрмортом в техніці гуаш; 
17. Охарактеризуйте вплив кольору джерела світла на колірні відносини предметного 

середовища при роботі над натюрмортом. 
18. Охарактеризуйте елементи світлотіні на формі предмета. Блік, світло, напівтінь, тінь, 

рефлекс, падаюча тінь. 
19. Колорит у живопису. Фактори, що впливають на колорит живописного твору. 
20. Визначення та коротка характеристика понять «технологія» і «техніка» живопису. 
21. Назвіть та охарактеризуйте етапи роботи над етюдом голови в техніці «гризайль»; 
22. Охарактеризуйте процес роботи над етюдом голови людини в техніці акварельного 

живопису; 
23. Охарактеризуйте процес роботи над етюдом голови людини в техніці живопису гуашшю; 
24. Охарактеризуйте вплив кольору джерела світла на колірні відносини предметного 

середовища при роботі над натюрмортом. 
25. Колорит у живописі. Фактори, що впливають на колорит живописного твору. 
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