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Теорія і практика живопису 
Тип дисципліни: нормативна. 
Семестр: перший. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години 
- 48: лекції – 16, практичні – 32. 
Лектори: 
Результати навчання: 
знати:  
- основні принципи конструктивно-структурної побудови та живописної композиції;  
-засоби побудови та передачі об’ємної форми на площині, закономірності сприйняття;  
- принципи перспективного зображення моделі та її компонентів;  
-закономірності стану освітлення предмета (світло, відблиск, напівтінь, рефлекс, власна і 
падаюча тінь);  
- методику виконання живописної навчальної постановки; 
 вміти:  
- прийняти оптимальне композиційне рішення;  
- правильно визначити пропорції зображуваного об’єкта, моделі;  
- аналізувати форму та колірні властивості зображуваного;  
- вирішувати проблему об’ємності та просторовості зображення тоном та кольором; 
- володіти технікою та технологією олійного, темперного та акрилового живопису. 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Теорія і практика рисунку; 
сакральне мистецтво; декоративний живопис;графічний дизайн. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Живопис як складова образотворчого мистецтва. Основні стилі, напрями і течії живопису. 
Основні матеріали живопису. Сучасні та класичні техніки і прийоми живопису. Закони 
побудови композиції у мистецтві. Фігуративний тематичний монументальний та 
станковий живопис у творчості видатних світових та українських мистців. Техніка та 
технологія живопису. Особливості живопису оголеної фігури людини. Оголена натура в 
живописних творах видатних мистців. Послідовність живописного виконання фігури 
людини в одязі. Особливості живопису багатофігурної тематичної сюжетної композиції.. 
Багатофігурний живопис у творчості видатних митців. 
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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 першому.  
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська.  
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти. 
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