
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Живопис з пленером 

Тип дисципліни:  
нормативна. 

Семестр:  
перший – восьмий.  
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 1020 (кредитів ЄКТС – 34), аудиторні години: 
лекції – 42, практичні заняття – 462; самостійна робота – 516. 
Лектор: 
кандидат мистецтвознавства, доцент Жишкович Володимир Іванович, 
старший викладач Ясеницька Жанна Володимирівна. 

Результати навчання: 
Знати:  

 основні теоретичні положення живопису; 

 закономірності, принципи і методи виконання зображень гіпсових геометричних тіл, 
предметів побуту, об’єктів навколишнього середовища засобами живопису;  

 особливості тривимірного трактування реальних предметів та об’єктів дійсності на 
картинній площині (у двовимірному просторі);  

 закономірності формотворення об’ємності натури засобами живопису; 

 різновиди живописних матеріалів та їх виражальні властивості; 

 особливості технічних прийомів роботи зображальними матеріалами та потенціал їх 
виразності; 

 композиційні основи та методичні послідовності виконання натюрмортів , інтер’єру, 
портрету, фігури людини, пейзажу; 

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; 

 вирішувати колористичну гаму постановки;  
 відтворювати великі кольорові і тональні відношення, загальний колористичний стрій 

натури, 

 відтворювати живописними зображальними матеріалами форм и та пропорції предметів 
живої та неживої натури у перспективі; 

 передавати на площині побудову зображуваної натури (натюрморти, портрет, фігура 
людини, пейзаж тощо) за допомогою виражальних засобів живопису;  

 виконувати натурні постановки та творчі композиції різної складності та різними 
зображувальними матеріалами; 

 володіти технікою та технологією акварельного та олійного живопису. 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
 Композиція  

 Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли 

 Основи кольорознавства 

 Рисунок  

Зміст навчальної дисципліни:  
Живопис як вид образотворчого мистецтва. Види та жанри живопису. Особливості 

пленерного живопису. Техніка та технологія живопису. Методика роботи акварельними фарбами. 
Методика роботи аквареллю в техніці «гризайль». Натюрморт в мистецтві та навчанні. Методика 
роботи над навчальним натюрмортом. Натюрморт на пленері. Техніка та технологія малювання 
живописними матеріалами. Техніка малювання гуашшю, темперою, акрилом. Техніка та 
технологія малювання олійними фарбами. Живописний етюд з натури у навчальній та творчій 
роботі художника, педагога. Портрет в живописі. Методика роботи над портретом. Портрет на 



пленері. Пейзажний живопис. Живопис фігури, постаті людини з натури. Особливості живопису 
фігури, постаті людини з натури. Навчальна та творча робота над фігурою людини. Особливості 
живопису оголеної фігури людини. Живописне виконання фігури людини в одязі. Поняття 
картини. Критерії мистецької вартості у малярстві. 

Рекомендована література: 
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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: залік у другому та п’ятому семестрах; екзамен у першому, третьому, 
четвертому, шостому, сьомому та восьмому семестрах. 

 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  
культурології та мистецької освіти.  


