
Опис окремої одиниці освітньої програми 
Декоративний живопис 
Тип дисципліни:  
вибіркова  
Семестр:  
другий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 32. 
Лектори: Никорак О.І., доктор мистецтвознавства, професор; Савчин Г.В., старший викладач. 
Результати навчання:  
знати: 

– специфічні риси та особливості декоративного живопису; 
– основні теоретичні засади і принципи створення творів декоративного живопису; 
– особливості художньо-пластичної та виразного мови декоративного живопису; 
– прояв декоративності в творах образотворчого мистецтва; 
– основні прийоми і способи виконання декоративного живопису. 
– закономірності побудови колірної композиції, колориту, поєднання кольорів, що виражають 

авторську ідею в декоративному живописному творі; 

– принципи практичного застосування основних законів декоративного живопису в професійній 
діяльності; 

уміти: 
– характеризувати твори декоративного живопису; 
– інтерпретувати твори мистецтва, розкривати їх смислову ідею та емоційний вплив; 
– використовувати спеціальну термінологію декоративного живопису. 
– практичне виконання декоративних живописних композицій; 
– удосконалювати навички роботи різними техніками і матеріалами. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
Теорія і практика живопису. Теорія і практика рисунку. Сучасне декоративно-прикладне 
мистецтво. Сучасне образотворче мистецтво України. Графічний дизайн. Реставраційний живопис. 
Сакральне мистецтво. Станкове і монументальне малярство. 
Зміст навчальної дисципліни:  
Декоративний живопис як складова образотворчого мистецтва. Процес художнього узагальнення в 
роботі над декоративною композицією. Основні принципи зображення в декоративному живописі. 
Колористична цілісність декоративної живописної композиції. Декоративна трансформація 
об’єктів предметного середовища і людини. 
Рекомендована література:  
Основна: 

1. Живопис. Натюрморт. Декоративне вирішення постановки: методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт  
/ упор. М. В. Осипчук, упор. О. П. Басанець. – К. : КНУТД, 2010. – 42 с.  

2. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, 
рисунок фигуры человека: учеб. пособие для студентов-дизайнеров / Л.П.Ермолаева. – М.: Изд-во «Гном и Д», 2001. – 120 с.: ил. 

3. Кукенков В. И. Декоративная живопись: учеб. пособие / В. И. Кукенков. – Екатеринбург: 
Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2008. – 106 с.  
Додаткова: 

4. Даглдиян К. Декоративная композиция / К.Даглдиян. – М.: Феникс, 2010. – 315 с. 
5. Паранюшкин Р. В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства / Р. В. 

Паранюшкин. 2-е изд. Ростов н/Д : Феникс, 2005. 79,[4] с. : ил. (Школа изобразительных искусств).  
6. Ритова Т. В. Методика викладання декоративного живопису на факультативних заняттях 

для студентів-дизайнерів технічного вузу / Т. В. Ритова, Н. В. Миргородська, С. М. Довгань // Вісник Харківської державної академії 
дизайну і мистецтв. – 2009. – № 1. – С. 100-110. 
Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: виконання аудиторних робіт, виконання самостійних робіт, співбесіда з 
лектором. 
– підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: культурології та мистецької освіти. 
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