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

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

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

 
спеціальність 022 Дизайн  

 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни КОЛОРИСТИКА 

Викладач Ніколова Тамара Дмитрівна 
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Контактний 
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Консультації Очні консультації: за попередньою домовленістю понеділок з 15.00 до 
16.00  
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю Viber (0668535055) в 

робочі дні з 9.00 до 17.00 
  

Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Колористика» розроблено 
відповідно до освітньо-професійної програми Перукарське мистецтво та 
декоративна косметика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом дисципліни є колірні гармонії, гармонії контрастів, 
колористичні композиції, що викликають певні психологічні стани, колірні 
гами; властивості кольору: предметні, площинні, просторові, оптичні 
властивості кольору.  
Міждисциплінарні зв’язки: 
Дисципліни, які забезпечують: Живопис та кольорознавство, Композиція. 
Забезпечувані  дисципліни: дисципліну циклу професійної підготовки. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1.  Колористика як розділ дисципліни 
«кольорознавство». Введення у кольорознавство. 
Змістовий модуль 2. Колірна гармонія. 
Змістовий модуль 3. Властивості і функції кольору. Колір і об’єм 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчальної дисципліни є  розвиток професійної та практичної 
підготовки студентів у напрямку вивчення кольору як важливого фактору 
формування колористичного сприйняття навколишнього середовища та 
навичок кольорової гармонізації об’єктів перукарського мистецтва та 
декоративної косметики. 
Завдання навчальної дисципліни:  
- набуття базових знань з колористики; 
- ознайомлення з основними напрямками розвитку наук з кольорознавства 
та сучасними досягненнями у вивченні кольору та кольорових явищ;  
- засвоєння основних колористичних понять; 
- формування цілісного уявлення про художньо-естетичні та формотворчі 
якості кольору; 
- ознайомлення з психометрією кольору і гармонізацією кольору за 
- допомогою комп’ютерних програм; 
- придбання практичних навичок в роботі з кольором в перукарському 
мистецтві та декоративній косметиці; 
- розвиток художнього смаку та створення гармонійного у кольорі об’єкту 
перукарського мистецтва та декоративної косметики. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: 

- властивості кольору і світла; 

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


- основні закономірності психофізичного сприйняття кольору; 
- різноманітні прийоми колористики та принципи кольорової гармонії; 
- основні правила взаємодії кольорів та кольорових сполучень; 
- технології колористики й кольорознавства; 
- особливостей національних традицій і символіки кольору в різних 
культурах. 
вміти:  
- створювати палітру кольорів із заданими характеристиками; 
- використовувати у творчій роботі зразки природних колірних гармоній; 
- враховувати асоціативні та оптичні властивості кольору у формотворенні 
об’єктів перукарського мистецтва та декоративної косметики; 
- професійно володіти художньо-виразними засобами та символічними 
властивостями кольору у практично-творчій діяльності. 
володіти компетентностями:  
- здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних 
джерел для розгляду конкретних питань з фаху; 
- уміння оцінювати й модифікувати освоєні наукові методи і засоби дизайн-
діяльності; 
- спрямованість на розкриття особистісного творчого поте6нціалу та 
самореалізацію; 
- здатність використовувати у практичній діяльності досвід світової та 
вітчизняної шкіл дизайну, методів та авторських прийомів провідних 
дизайнерів з перукарського мистецтва та декоративної косметики; 
- володіння навичками візуального сприйняття і створення двовимірних і 
тривимірних об’єктів перукарського мистецтва та декоративної косметики. 
У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
- володіти навичками міжособистісної взаємодії; 
- будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього 
процесу; 
- дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у професійній 
діяльності; 
- проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  
- проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх технологій в 
освітній 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. 

 
  

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
02 Культура і мистецтво  

 
Вибіркова 

Спеціальність 022 Дизайн 
 

Семестр 2-й 

Модулів – 4 

ОПП Перукарське мистецтво 
та декоративна косметика  

 
 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 34год. 

Змістових модулів – 3 
Лекції: 

- 28 год. 

Практичні,:  
6 год. 

Загальна кількість годин – 
90 

Лабораторні: - 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 3,7 

Самостійна робота - 56 год. 

ІНДЗ: -  год. 

Вид контролю: диф. залік 

 

  



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль І. Колористика як розділ дисципліни «Кольорознавство». Введення у 
кольорознавство 

 
Тема № 1. Колористика як розділ дисципліни «Кольорознавство». Світло і колір.  
Механізми сприйняття світла і кольору. Колірний спектр. Хроматичні і ахроматичні кольори. 

Спектральний колір. Кольорові промені спектру. Дві групи кольорів: ахроматичні й хроматичні. Кожний 
хроматичний колір володіє трьома основними характеристиками: кольоровим тоном, світлотою, 
насиченістю. Кожна із цих характеристик – активний засіб кольорової композиції, який при її створенні 
проявляє свої відмінні риси.  

 
Тема 2. Два види змішування кольорів: адитивний і субтрактивний.  
Універсальна колірна система CIE (Commission Internationale d Eclairage) RGB, CMYK. Колірне 

коло – це ряд по колірному тону, замкнутий у вигляді кола, що складається з будь-якої, 12-ступеневе 
колірне коло Й. Іттена,  16-ступеневе коло В. Шугаєва. Два способи змішування кольорів: адитивний і 
субтрактивний. Три закони змішування кольорів. Механічне змішування – найбільш розповсюджений 
прийом одержання різноманіття кольорових барвистих складів на основі обмежених асортиментів 
пігментів. 
 

Тема 3. Колірний спектр, колірне коло. Три закони змішування кольорів в межах кола. 
Характеристики кольору 

Фізіологічна дія кольору. Психологічна дія кольору на людину. Класифікація кольорів по впливу 
на людину. Колір і темперамент. Тест Люшера. Колір і характер. Синестезія. Асоціативність. 
Психологічний колірний клімат. Використання емоційних (психологічних), естетичних і символічних 
особливостей кольору. Виникнення потрібних асоціацій і співзвучних їм уявлень – урочистої 
піднесеності або спокійної простоти, простору світла й повітря, похмурої замкнутості, динамізму, або 
статичності, легкості, або вазі, що давить.  
 

Змістовий модуль ІІ. Колірна гармонія 
Тема 4. Фізичні і психологічні властивості кольору 
 Поняття колірної гармонії. Принцип гармонії відноситься до естетики кольорів, втілює в собі 

художній початок і є обов'язковою, й первинною метою композиції. Контрастні або нюансові 
співвідношення по колірному тону, світлоті, чистоті, насиченості, фактурі, засоби й способи 
гармонізації кольорів, масштабні й пропорційні співвідношення, ритмічний лад – усі вони у сукупності 
гармонізують площину, викликають почуття єдності й цілісності, закінченості у композиції.  

 
Тема 5.  Колір – засіб творчого, асоціативно-образного мислення  

Поняття символіки кольору і семантики в мистецтві Поняття про гармонії контрастів. Сім типів 
контрастних проявів за Й. Іттеном. Контрастні колірні сполучення як основа гармонії, пов'язана з 
особливостями сприйняття кольору людини. Особливості впливу контрастних і зближених кольорів.  

 
Тема 6. Особливості національно-етнічного сприйняття кольору у різних народів 
Основні засоби виразності колірного вирішення картинної площини: колірний контраст, нюанс, 

акцент. Способи побудови гармонійних колірних гам за найпростішими естетичними закономірностями 
колірного кола Й. Іттена. за класифікацією колірних гармоній за системою В.М. Шугаєва. Типи колірної 
гармонії за системою Б.М. Теплова і П.А. Шеварова. Колорит. 

 
Змістовий модуль ІІІ. Властивості і функції кольору. Колір і об’єм 

 
Тема 7. Контраст як основа гармонії.  

Позначення близькості мети, верхньої та нижньої частини. Часткові властивості кольору. 
Розширення, звуження. Поділ планів. Відносність кольору. Іррадіація. Інтенсивність. Атракція. 
Рівновага в кольорі (пропорції). Притягання, відштовхування. Підняття, наближення. Захист від 
пересичення. Вага і тектоніка кольору.  

 
Тема 8. Основні засоби виразності колірного вирішення у композиції. Контраст, нюанс, 

акцент 
Локальний колір. Предметні, площинні, просторові властивості кольору. Зміна локального 

кольору по формі. Рефлексна взаємодія кольорів. Зміна кольору на площині по мірі віддалення від 



глядача. Залежність просторових властивостей кольору від колірного тону, насиченості, світлоти. 
Просторові властивості теплих і холодних кольорів. Вплив світла на колір. Створення за допомогою 
кольору ілюзії об'ємів на площині. Оп-арт. Підкреслення і руйнування форми об'єму кольором. 

 
Тема 9. Колірні гармонії. 
Різновиди колірних гармоній: колірні гармонії Й. Іттена; 4-ри типи колірних гармоній за системою 

Б.М. Теплова і П.А. Шеврова, за системою В.М Шугаєва. Будь-який колір з його особливостями 
психофізіологічного впливу набуває значення в композиції тільки в певному для кожного конкретного 
випадку співвідношенні з іншими кольорами. Прояв смислової функції кольорів у сучасній символіці 
кольорів. Внутрішній рух кольору за В. Кандинським.  

 
 

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.  Колористика як розділ дисципліни «Кольорознавство». Введення у 
кольорознавство 

1. Колористика як розділ дисципліни 
«Кольорознавство». Введеня у 
кольорознавство. Світло і колір.  

2 2  − −  

2. Два види змішування кольорів: 

адитивний і субтрактивний.  
1 1  − -  

3. Колірний спектр, колірне коло. Три закони 
змішування кольорів в межах кола. 
Характеристики кольору 

9 2 1 − − 6 

Змістовий модуль ІІ. Колірна гармонія 
 

4. Фізичні і психологічні властивості кольору 7 2 1 − - 4 

5.  Колір – засіб творчого, асоціативно-
образного мислення. Поняття символіки 
кольору і семантики в мистецтві 

11 2 1 − − 8 

6. Особливості національно-етнічного 
сприйняття кольору у різних народів 

4 4  − -  

Змістовий модуль ІІІ. Властивості і функції кольору. Колір і об’єм 

 

7. Контраст як основа гармонії. 7 видів 

контрастів за Й. Іттеном 
4 4  − -  

8. Основні засоби виразності колірного 
вирішення у композиції. Контраст, нюанс, 
акцент 

2 2  −   

9. Різновиди колірних гармоній. 32 5 1 − – 26 

Модульний контроль 1 - 1 − −  

Разом за дисципліну  90 28 6 − - 56 

 
  



ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кіль- 
кість 
годин 

1 2 3 4 

1 3 Виконати механічним змішуванням кольорів 12-ти ступінчасте колірне 
коло  (або 24-х ступеневе) Й. Іттена. 

2 

2 6 Виконати асоціативну кольорографічну – композицію: емоції і почуття 2 

3 9 Виконати асоціативну композицію у техніці монотипія : пори року 2 

 Разом 6 

 
ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кіль- 
кість 
годин 

1 2 3 4 

1 3 Кольоровий спектр, кольорове коло 3 

2 3 Кольоровий спектр, кольорове коло. Характеристики кольору 3 

3 4 Фізіологічні і психологічні властивості кольору 4 

4 4 Колір – засіб творчого, асоціативно-образного мислення 4 

5 5 Колір – засіб творчого, асоціативно-образного мислення 4 

6 5 Різновиди колірних гармоній 3 

7 6 Різновиди колірних гармоній 3 

8 6 Різновиди колірних гармоній 4 

9 7 Різновиди кольорових гармоній 4 

10 7 Різновиди колірних гармоній 4 

11 8 Різновиди колірних гармоній 4 

12 9 Різновиди колірних гармоній 4 

13 9 Властивості кольору. Колір на об’ємній формі. Просторові властивості 
кольору 

12 

14 Разом 56 

 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Психологія вищої школи» 
застосовуються такі методи: 

– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен; 

– методи письмового контролю: письмове тестування, модульна контрольна робота, 
індивідуальна науково-дослідна робота; 

– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т 1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Лекції (14) 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

Практична робота (15) - - 5 - - 5 - - 5 



Самостійна робота (36) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Модульний контроль (15) 5 5 5 

Підсумковий контроль (диф. залік) 20 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 
За шкалою 

ЄКТС 

За шкалою 
100-бальною 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 81 
(добре) 

D 
70 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(достатньо) 

FX 
35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 
повторного складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 
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