
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 
Живопис з пленером 
Тип дисципліни:  
вибіркова (за вибором спеціальності). 
Семестр:  
п’ятий, шостий. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС – 9); аудиторні години: лекції – 
16, практичні заняття – 128; самостійна робота – 126. 
Лектор: 
старший викладач Ясеницька Жанна Володимирівна. 
Результати навчання: 
Знати:  

 основні властивості ахроматичних та хроматичних кольорів, тональну градацію кольорів, основні 
та похідні, теплі та холодні кольори, властивості та характеристику акварельних фарб, способи 
малювання аквареллю та гуашшю в техніці гризайль; властивості живописних матеріалів: 
акварель, гуаш, папір, картон, пензлі, градацію світлотних ахроматичних та хроматичних відтінків, 
основні вимоги до реалістичного зображення окремих предметів та натюрмортів; 

 властивості живописних матеріалів: акварель, гуаш, папір, картон, пензлі, градацію світлотних 
ахроматичних та хроматичних відтінків, способи малювання аквареллю та гуашшю, основні 
вимоги до реалістичного зображення окремих предметів та натюрмортів, особливості повітряної 
перспективи та малювання на пленері; властивості живописних матеріалів: акварель, гуаш, 
темпера, акрил, олійні фарби, розбавники, основи, грунти, техніки малювання різними 
живописними матеріалами, основні вимоги до реалістичного та декоративно-стилізованого 
натюрмортів, стилі, види і типи портретів, конструктивно-анатомічну структуру голови людини, 
методичні принципи, техніки та послідовності малювання голови натурника, особливості передачі 
індивідуальних рис обличчя;  

Вміти:  
 передавати градацію ахроматичних та хроматичних кольорів, тональність, отримувати способом 

змішування основних кольорів похідні та їх відтінки, виконувати короткочасні замальовки 
предметів простої форми та локального забарвлення аквареллю та гуашшю, замальовки овочів, 
фруктів, листя дерев, рослин на пленері; компонувати різні натюрморти та окремі композиції 
щодо розвитку відчуття пропорції, простору, кольору, комплексне вирішення поставленого 
завдання; передавати пропорції та забарвлення зображуваних предметів, відтворювати зображення 
на основі лінійної та повітряної перспективи, методично вірно працювати на палітрі, виконувати 
короткочасні етюди та тривалі постановки; 

 компонувати різні натюрморти та окремі завдання щодо розвитку відчуття пропорції, 
простору, кольору, передавати пропорції та забарвлення зображуваних предметів, відтворювати 
зображення на основі лінійної та повітряної перспективи, вести пошукову та підготовчу роботу 
композиційного та ескізного характеру, методично вірно працювати на палітрі; виконувати 
короткочасні етюди та тривалі постановки; передавати пропорції та забарвлення зображуваних 
предметів, відтворювати зображення на основі лінійної та повітряної перспективи, вести пошукову 
та підготовчу роботу композиційного та ескізного характеру, виконати етюд голови натурника, 
визначити колористичну гаму етюду, композиційно та конструктивно виконати підготовчий 
малюнок, вести поетапне виконання навчального завдання.  

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Композиція 
 Декоративно-прикладне мистецтво 
 Рисунок  
 Педагогічний малюнок 

Зміст навчальної дисципліни:  
Живопис та його художньо-образна мова. Живопис як мистецтво та навчальний предмет. 

Засоби виразності творів живопису. Колір та його властивості. Живопис і колір. Світло і колір. 
Техніка та технологія живопису. Методи навчання живопису. Живопис акварельними фарбами. 
Особливості живопису натюрморту. Гуашеві, акрилові, темперні фарби, як матеріали для 
живопису. Олійний живопис. Живопис на пленері. Пейзажний живопис. Живопис голови людини. 
Типи та стилеві особливості портрету. Творчий метод портретист. 



Рекомендована література: 
1. Жердзицкий В.Є. Живопис. Техніка і технологія: Навч. посібник для студ. Вищих навч. закл. – Х., 

Колорит, 2006 – 327с. 
2. Жердзщъкий В.Є. Ахроматичні і хроматичні кольори //Вісник Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв. — X., 2005. 
3. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти / М. А. Кириченко, І.М. Кириченко. - К.: Вища 

школа, 2002. - 190 с. 
4. Сидор М. Б. Рисунок, живопис: Методичні рекомендації до виконання індивідуальних самостійних 

завдань / Михайло Сидор. - Дрогобич: РВВ імені Івана Франка, 2012.-98с. 
5. Туманов І. М. Рисунок, живопис, скульптура: Теоретико-методологічні основи комплексного 

навчання /1. М. Туманов. - Львів: Аверс, 2010. - 496 с. 
6. Ясеницька Ж. В., Савчин Г.В. Живопис: методичні рекомендації до проведення практичних занять / 

Ж. В. Ясеницька, Г.В.Савчин. - Дрогобич: ВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. - 56 с. 
7. Зайцев А. С. Наука о цвете и живописи. - М.: Искусство, 1986. - 158 с. 
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Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
 поточний контроль: виконання аудиторних практичних завдань, виконання індивідуальних 

робіт. 
 підсумковий контроль: екзамен у п’ятому і шостому семестрах.  
 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  

культурології та мистецької освіти. 
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