
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 
Основи кольорознавства 
Тип дисципліни:  
вибіркова (за вибором спеціальності). 
Семестр:  
перший. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); аудиторні 
години: лекції – 16, практичні заняття – 32; самостійна робота – 72. 
Лектор: 
старший викладач Ясеницька Жанна Володимирівна. 
Результати навчання: 
Знати:  

 колір і форму, колір і світло, спектральний склад світла та кольору, властивості кольору; 
 повітряну перспективу; 
 змішування кольорів, адаптацію, іррадіацію, вагу кольору, гармонію кольорів; 
 колористичну єдність, колорит, тон, тональність; 
 домінанту, вальор, локальний колір, кольорові групи; 
 кольорову символіку, асоціації, асоціативність кольору;  

Вміти:  

 використовувати колір як фізичну, психологічну та образотворчу складову 
сприймання оточуючого світу;  

 працювати кольором на основі поділу за об'єктивними властивостями;  
 виконувати колористичні схеми;  
 передавати в композиціях основні властивості хроматичних кольорів;  
 передавати в композиціях системи та способи утворення кольорових гармоній; 
 працювати з моделями кольорових схем;  
 створювати композиції гармонійних поєднань кольорів;  
 працювати зображальними матеріалами різними за способом образотворчої 

діяльності (темпера, акварель, гуаш, олія);  
 створювати зображення за законами та принципами гармонії кольорів.  

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

 Композиція 
 Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли  
 Рисунок  
 Живопис  

Зміст навчальної дисципліни:  
Основи сприйняття та передачі кольору. Загальні питання кольорознавства. 

Значення кольорового зору. Форма і колір. Колір – як один з важливих художніх засобів 
для створення творів мистецтва. Основні властивості кольорів. Змішування кольорів. 
Колір та тональність. Основи зображення та відтворення кольору. Основи сприйняття 
кольорів. Характерні ознаки хроматичних кольорів. Педагогічні аспекти колористики. 
Психологічна дія кольору. 
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Аксенов Ю. Цвет и линия / Ю.Аксенов. — М.: Советский художник, 1987. 2. Беда Г.В. Основы 
изобразительной грамоты/ Г.В.Беда. — М.: Просвещение, 1989. – 344с. 

2. Бойчук В.М. Практичне кольорознавство: методичні рекомендації / В.М. Бойчук / Луцьк: Твердиня, 
2011. – 30 с.  

3. Дяків М., Дяків О. Кольорознавство: навчально-методичні рекомендації для спеціальності 
«Образотворче мистецтво» – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – Частина І. – 87 с. 

4. Зайцев А. Наука о цвете и живопись.- М.: Искусство, 1986. - 158с. 



5. Кириченко М. А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти / М.А. Кириченко, І. М. 
Кириченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 2002. – 190с. 

6. Мигаль С.П., Татіївський П.М., Савін В.М., Кузуб І.В. Колір в предметному середовищі: 
Навчальний посібник. – К.: ДАКККіМ, 2004. – 104 с. 

7. Печенюк Т. Кольорознавство: підручник для студентів вищих навчальнихзакладів. – К: Грані-Т., 
2009. – 191 с.: з іл. 

8. Прищенко С. Кольорознавство: навчальнийпосібник. – К.:Альтпрес., 2010. 354 с.: іл.  
Допоміжна: 

9. Печенюк Т. Кольорознавство / Т. Печенюк. – К.: Вид. «Грані-Т», 2009. – 192 с. 
10. Туманов І. М. Рисунок, живопис, скульптура : теоретико-методологічні основи комплексного 

навчання / І. М. Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 
11. Федун С. І., Лепко Н. І. Образотворче мистецтво в таблицях. Словник мистецьких термінів / С. І. 

Федун, Н. І.Лепко. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2012. – 48с. 

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 першому семестрі.  
 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  

культурології та мистецької освіти. 
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