
Опис окремої одиниці освітньої програми  

Пленер (творча) 

Тип дисципліни:  

нормативна 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС – 9), аудиторні години – 0, самостійна робота – 270.  

Лектор (Керівник практики):  

Сидор М.Б., кандидат мистецтвознавства, доцент.  

Результати навчання:   

– знати:  основні теоретичні положення живопису та рисунку в умовах пленеру; закономірності, принципи і 

методи виконання об’єктів навколишнього середовища засобами живопису та рисунку; особливості 

технічних прийомів роботи зображальними матеріалами та потенціал їх  виразності; закономірності 

формотворення об'єктів дійсності (архітектурних споруд, представників рослинного і тваринного світу, 

людини); закономірності вираження емоційної характеристики людини, пластичну й динамічну структури її 

фігури; 

– уміти: відтворювати великі кольорові і тональні відношення, загальний колористичний стр ій натури; 

зображувати об'єкти дійсності (архітектурні споруди, рослини, тварини) у формах етюдів та начерків;  

малювати фігуру людини в умовах пленеру; виконувати ескізи жанрових сцен; володіти  технікою та 

технологією акварельного та олійного живопису . 

Спосіб навчання:  

практичні заняття, самостійна робота 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:   

Психологія творчості. Теорія і практика живопису. Теорія і практика рисунку. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Мета і завдання творчої практики «Пленер». Обладнання і засоби пленерного малювання. Техніки і 

технології акварельного, олійного, темперного та акрилового живопису. Особливості виконання навчально-

творчих завдань: малювання тварин, фігури людини (вираження її емоційної характеристики, пластична й 

динамічна структура фігури людини) та архітектурних елементів, композиційно -тематичні завдання.  

Рекомендована література:  

Основна: 

1. Кириченко М.А., Основи образотворчої грамоти: Навчальний посібник для студентів художньо -графічних 

факультетів та вищих пед.. навчальних закладів / М.А.Кириченко. – К.: Вища школа. – 2002 р. – 190 с. 

2. Кузин, B.C. Основы обучения изобразительному искусству в школе: Пособие для учителей / В.С. Кузин. – 

М.: Просвещение, 1977. – 205 с. 

3. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 

030800 ”Изобразительное искусство”/ В.С. Кузин. – М.: Академия, 2004. – 231 с  

4. Маслов Н.Я., Пленер. – М.:Просвещение. – 184. – 112с. 

5. Смирнов Г.Б., Унковский А.А., Пленер. Практика по изобразительному искусству  / : Учебно-

методическое пособие для художественно -графических факультетов. - М.: Просвещение, - 1981. - С.38.- 163 

Додаткова: 

6. Антонович Є. Малюнок і живопис /  Є. Антонович, В. Шпільчак. –  К. : Вища школа, 1990. –  84 с. 

7. Антонович Є. А. Художні техніки в школі / Є. А. Антонович, В. І. Проців, С. П. Свид. – К.: ІЗМН МО 

України, 1997. – 312 с. 

8. Бакшеев В. Н. Пейзаж в живописи / В. Н. Бакшеев  //  Юный художник. – 1986. − № 5. – С.30-32. 

9. Калініченко О. Колір та засоби передачі простору у зображенні пейзажу / О. Калініченко // Початкова 

школа. – 2003. − № 4. – С.22-25. 

10. Мірчук З. Анатомія людини / З. Мірчук, М. Мірчук. – Дрогобич: Вимір, 2007. – 40 с. 

Форми та методи навчання:  

індивідуальні завдання, самостійна робота.  

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виконати практичні завдання згідно визначеної тематики .  

– підсумковий контроль: залік у третьому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання.  

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра:  

культурології та мистецької освіти.  

 
 


