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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Спеціальний живопис» 
розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
Декоративне мистецтво першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення дисципліни є живопис, як один з видів 

образотворчого мистецтва, твори якого створюються за допомогою фарб, 
нанесених на будь-яку поверхню.  
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Спеціальний рисунок та перспектива, 

Композиція, Основи кольорознавства. 
Забезпечувані дисципліни: Дизайн-проектування одягу, Художнє 
конструювання та моделювання. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1.  Вивчення закономірностей живопису та 
декоративного рішення гіпсової голови людини. 
Змістовий модуль 2. Вивчення закономірностей живопису та 

декоративного рішення голови людини. 
Змістовий модуль 3. Вивчення закономірностей живопису та 
декоративного рішення фігури людини. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування професійних знань та умінь, 

необхідних для вираження творчого задуму засобами живопису. 
Застосовуючи засоби виразності живопису: рисунок, композицію, 
перспективу, світлотінь, колір, колорит, стилізацію, деталі, тощо, 
майбутній дизайнер одягу має можливість навчитися правдиво 
відображати та творчо переосмислювати навколишню дійсність.  
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 
майбутнього художника. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

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


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 різними видами 
фарб; 
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 «Спеціальний живопис» відповідно до вимог безпеки 
життєдіяльності й охорони праці; здатність використовувати інформаційні 
технології для розв’язання експериментальних і практичних завдань з 
навчальної дисципліни «Спеціальний живопис»; 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 цивілізації; 
– 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 дісципліни; 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; 
 Положення про критерії оцінювання знань студентів;  Положення про 
переведення на індівідуальний графік навчання студентів денної форми 
навчання;  Положення про академічну доброчесність . 
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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 

мистецтво, 
декоративне 

мистецтво, реставрація 

Семестр 4,5,6,7 

Модулів – 4 

Освітній рівень: 
перший 

(бакалаврський) 

Аудиторні години: 238 год. 

Змістових модулів – 3 
Лекції: 
20 год. 

Практичні, 
семінарські:  

218 год. 

Загальна кількість годин – 480 
Лабораторні: 

год.  

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи студента – 6 

Самостійна робота  
242 год. 

Модульний контроль 

Вид контролю: залік (перегляд) 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Вивчення закономірностей живопису та декоративного рішення 

гіпсової голови людини 
 
Тема 1. Вивчення закономірностей зображення гіпсової голови тоном 

Портрет – жанр живопису. Види портретів. Задачі і процеси живописного зображення гіпсової 
голови людини тоном.  

 
Тема 2. Вивчення закономірностей зображення гіпсової голови в кольорі 

Передача об’ємної форми предметів, їх матеріальності, просторового положення, стану 
освітлення. Засоби узагальнення та підпорядкування зображення елементів складного натюрморту з 
гіпсовою головою загальному рішенню. 

 
Тема 3. Вивчення закономірностей декоративного  вирішення складного натюрморту з 

гіпсовою головою 

Принципи побудови декоративного натюрморту. Етапи роботи над декоративним вирішенням 
натюрморту з гіпсовою головою. Основні можливі декоративні рішення аркуша при підвищеній 
інтенсивності локальних плям.  

 
Змістовий модуль 2. Вивчення закономірностей живопису та декоративного рішення 

голови людини 
 
Тема 4. Вивчення закономірностей живопису голови людини 

Портрет – жанр живопису. Види портретів – автопортрет, сімейний портрет, в повний зріст, 
погруддя. Послідовність роботи над зображенням обличчя. Задачі і процеси живописного 
зображення голови людини. Зображення форми голови тоном (гризайль). Зображення форми  
голови кольором.  

 
Тема 5. Вивчення закономірностей декоративного вирішення голови людини 

Проблема організації цілого та система засобів декоративної побудови голови людини. 
 
Змістовий модуль 3. Вивчення закономірностей живопису та декоративного рішення 

фігури людини 
 
Тема 6. Вивчення закономірностей живопису фігури людини 



Фігура людини. Вивчення пропорцій. Ракурси. Класичний канон. Рівновага і ритм фігури. 
 
Тема 7. Вивчення закономірностей декоративного рішення фігури людини 

Прийоми стилізації фігури. Одягнена фігура декоративна. 
 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Живопис голови людини 

1. Вивчення закономірностей зображення 
гіпсової голови тоном 

64 2 30 - - 32 

2. Вивчення закономірностей зображення 
гіпсової голови в кольорі 

34 2 16 - - 16 

3. Вивчення закономірностей декоративного  
вирішення складного натюрморту з гіпсовою 
головою 

37 2 16 - - 19 

Разом за змістовим модулем 1 143 6 70 - - 67 

Змістовий модуль 2. Вивчення закономірностей живопису та декоративного рішення 
гіпсової голови людини. 

4. Вивчення закономірностей живопису 
голови людини 

104 4 42 - - 58 

5. Вивчення закономірностей декоративного  
вирішення голови людини 

38 2 16 - - 20 

Разом за змістовим модулем 2 142 6 58 - - 78 

Змістовий модуль 3. Вивчення закономірностей живопису та декоративного рішення 
фігури людини. 

6. Вивчення закономірностей живопису фігури 
людини 

80 4 28 - - 48 

7. Вивчення закономірностей декоративного 
рішення фігури людини 

85 4 32 - - 49 

Разом за змістовим модулем 3 195 8 90 - - 97 

Разом 480 20 218   242 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 1 Натюрморт з гіпсовою головою в техніці гризайль 14 

2 1 Натюрморт з гіпсовою головою на узагальнення світла і тіні 16 

3 2 Натюрморт з гіпсовою головою на тлі контрастних за кольором та тоном 
драперій 

16 

4 3 Складний натюрморт з гіпсовою головою та предметами побуту з різними 
матеріальними якостями, декоративний 

16 

5 4 Зображення форми голови тоном (гризайль) 12 

6 4 Етюд голови натурника на світлому тлі 14 

7 4 Погрудний портрет натурника на темному тлі 16 

8 5 Поясний портрет натурника з руками декоративний 16 

9 6 Етюд гіпсової античної фігури на тлі драперії 12 

10 6 Етюд одягненої півфігури з предметом побуту 16 

11 7 Етюд стоячої фігури 16 

12 7 Етюд сидячої фігури в стильових напрямках модернізму 16 

Разом 218 

 
 
 
 
 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількіст

ь 
годин 

1 1 
Декоративне рішення практичної роботи № 1в графічній техніці або в техніці 
колажу 

16 

2 1 Швидкі етюди гіпсової голови в тоні у різних ракурсах 16 

3 2 
Декоративне рішення практичної роботи № 3в графічній техніці або в техніці 
колажу 

16 

4 3 Швидкі етюди голови натурника (гризайль) в різних ракурсах 19 

5 4 Етюд голови натурника в кольорі на теплому тлі 17 

6 4 Погрудний портрет натурника на холодному тлі 17 

7 4 Поясний портрет натурника 17 

8 5 Етюд стоячої фігури 20 

9 6 Етюд сидячої фігури 24 

10 6 Автопортрет 24 

11 7 Етюд стоячої фігури в інтер’єрі 24 

12 7 Етюди фігур в русі 25 

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 

Кількість балів 
ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

Практичні заняття  16 16 16 17 13 13 13 13 13 13 13 14 15 

Самостійна робота  10 10 20 

Поточний модульний 
контроль  

5 5 5 

Підсумковий контроль 
(залік, перегляд) 

20 балів 

 
 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За 100-бальною шкалою 
 

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. Відблиск, 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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