




1. Мета практики 

Живописна практика має на меті удосконалення образотворчої 

майстерності, систематизацію ефективних прийомів відповідно до специфіки 

професійної художньої діяльності; опанування технік живопису в процесі 

вивчення реального предметного і природного середовища. Практика 

спрямована на активізацію самостійної творчої роботи студентів.  
 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Практика безпосередньо спирається на дисципліни: Історія світової 

художньої культури, Теоретичні та методичні основи образотворчого мистецтва, 

Мова візуальних мистецтв, Історія образотворчого мистецтва, Рисунок та 

пластична анатомія, Живопис, Кольорознавство, Основи художньої композиції, 

Декоративно-прикладне мистецтво.  

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

практикою 

ПРН10. 

Оцінювати та 

забезпечувати 

якість 

виконуваних 

робіт. 

Бесіда, 

інструктаж, 

демонстрація, 

презентація 

Індивідуальне та 

фронтальне 

опитування, 

спостереження, 

візуальний 

контроль 

 

10.1 Вміти застосовувати 

знання і навички у 

практичній роботі. 

10.2 Оцінювати якість 

самостійної роботи у 

ситуаціях взаємодії.  

10.3 Виконувати практичні 

завдання з живопису на 

достатньому й високому 

фаховому рівні. 

ПРН12. 

Застосовувати 

різноманітні 

мистецькі 

техніки.  

 

практична 

робота  

(живопис) з 

натури за 

уявленням та 

уявою 

поточний та 

підсумковий 

перегляди,  

захист звіту з 

практики 
 

12.1 Володіти 

різноманітними техніками і 

методами живопису.  

12.2 Вміти застосовувати 

технічні можливості 

акварелі методом «а-ля-

прима» і методом 

«лесувань». 

12.3 Відтворювати творчі 

задуми технічними 

можливостями акварелі, 

гуаші, акрилу. 



ПРН13. Вміти 

намалювати 

натюрморт, 

пейзаж а також 

голову, 

напівфігуру, 

фігуру людини. 

 

практична 

робота  

(живопис) з 

натури за 

уявленням та 

уявою 

поточний та 

підсумковий 

перегляди,  

захист звіту з 

практики 
 

13.1 Вміти компонувати у 

заданому форматі. За 

допомогою кольору 

передавати об’єм, 

кольорову гаму, 

створювати реальне 

сприйняття середовища. 

13.2 Виразними засобами 

живопису вміти передавати 

основні якості натури: 

натюрморту, пейзажу, 

портрету. 

13.3 Використовувати 

власну образно-

асоціативну, стилістичну та 

пластичну мову, 

інтегрувати смисли та 

засоби їх втілення у 

мистецькому творі. 
 

4. Програма  

Модуль. Живописна практика 

 

Змістовий модуль 1 Метод роботи колірними відношеннями і цілісність 

сприйняття натури 

 Живописні етюди рослинного і тваринного світу. Вивчення характеру 

форми дерев, рослин, тварин засобами живопису. Короткострокові етюди 

природного середовища. З’ясування живописних можливостей технік акварелі, 

гуаші, акрилу. Знаходження оригінального композиційного, образного, 

тонально-колористичного рішення.  

 

Змістовий модуль 2 Сприйняття і передача основних колірних відношень. 

Етюди міського пейзажу. Живописні етюди міського ландшафту за різних 

умов освітлення. Вибір найкращого композиційно-образного рішення 

архітектурного об’єкта. Передача стану освітленості й колориту просторового 

середовища пейзажу залежно від часу доби (ранок, день, вечір) та погодних умов 

(сонячний чи похмурий день).  

 

Змістовий модуль 3 Загальний тоновий і колірний стан. 

З’ясування законів повітряної (колірної) перспективи, визначення великих 

тональних і колірних відносин у пленерному етюді. Передача різноманітних 

матеріалів, і стафажу архітектури, моделювання форми за допомогою кольору та 

світлотіні.  



Змістовий модуль 4 Колір освітлення і колористична єдність об’єктів. 

Використання набутого матеріалу: етюдів рослинного і тваринного світу, 

етюдів природного і архітектурного середовища в процесі ствоення творчої 

роботи. Вибір тематики, обґрунтування образно-смислової ідеї. Пошук 

найкращого композиційного, образного, колористичного рішення, пластичної 

виразності, виявлення особливих властивостей і якостей зображення, ритму, 

силуету, контрастів. Виконання і презентація завдання. 

 

5. Структура живописної практики і розподіл часу 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
на базі 

практики 

самостійна 

робота 

Модуль (4 семестр) 90  60 30 

Змістовий модуль 1 20  15 - 

Змістовий модуль 2  20 15 5 

Змістовий модуль 3  20 15 5 

Змістовий модуль 4  15 15 5 

Підсумковий контроль 15  15 

 

6. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
Поточний контроль: 

- індивідуальне та фронтальне опитування; 

- спостереження (візуальний контроль);  

- модульні перегляди практичних завдань змістових модулів 

Підсумковий контроль - захист звіту з практики 

Структура практики і розподіл балів 

Змістові модулі  Максимальна кількість балів 

Модуль (семестр 4)  100 

Змістовий модуль 1 15 

Змістовий модуль 2  15 

Змістовий модуль 3  15 

Змістовий модуль 4  15 

Підсумковий контроль 40 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 15 

 Практичне завдання №1. Виконання живописних етюдів 

природного середовища, рослин, квітів, дерев. З’ясування 

живописних можливостей технік акварелі, гуаші, акрилу. 

5 



Знаходження оригінального композиційного, образного, тонально-

колористичного рішення (візуальний контроль).  

Практичне завдання №2. Виконання етюдів різноманітних тварин і 

птахів (робота у зоопарку). Передача форми, характеру, руху 

об’єкта. Знаходження композиційно-образного рішення. 

(візуальний контроль). 

5 

Комплексний перегляд виконаних живописних робіт модуля 1 5 

Змістовий модуль 2 15 

Практичне завдання №3. Вибір архітектурних об’єктів історичного 

центру міста. 

Виконання короткострокових етюдів на образно-композиційне і 

колористичне рішення за різних умов освітлення, етюдів 

природних елементів і стафажу (візуальний контроль). 

10 

Комплексний перегляд виконаних живописних робіт модуля 2 5 

Змістовий модуль 3 15 

Практичне завдання №4. Перегляд живописних короткострокових 

етюдів міського пейзажу, вибір найкращого рішення. 

Виконання довгострокового етюду міського пейзажу з 

урахуванням повітряної (колірної) перспективи, великих тональних 

і колірних відносин, визначенням стану колориту і освітлення 

(візуальний контроль).  

10 

Комплексний перегляд виконаних живописних робіт модуля 3 5 

Змістовий модуль 4 15 

Практичне завдання №5. Виконання і перегляд ескізів-пошуків 

композиційного рішення образно-смислової ідеї твору. 

5 

Практичне завдання №6. Вибір і виконання найкращого ескізу. 

Презентація творчої роботи. 

5 

Комплексний перегляд виконаних живописних робіт модуля 4 5 

Підсумковий контроль – захист звіту з практики 40 

Оформлення звіту пленерної практики згідно вимог. 10 

Ілюстративна частина 20 

Презентація 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 

64-73 задовільно 



60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

  

7. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

1. Бурак М.П., Шубович С.О., Соловйова О.С. Альбом «Місто очима студентів” (до 

75 річчя КНУБА): Навч. видання. – Х.: ХНАМГ, 2005. – 114 с. 

https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F1464.html   

2. Вінтаєва Н.С., Дрьомова Л.В., Коптєва Г.Л., Панова Л.П., Соловйова О.С., 

Шубович С.О. Альбом завдань з проведення літніх навчальних ландшафтно-

композиційних та натурно-дослідних практик: навч. видання. – Х.: ХДАМГ, 

2001. – 50с. https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F1464.html   

3. Методичні вказівки до малювальної практики (для студентів денної форми 

навчання напряму 6.060102 «Архітектура», галузь 0601 – «Будівництво та 

архітектура») https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F1464.html  

  

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
1. Волков Н.Н. Цвет в живописи. Лейпциг, 1997. 216 с. 

2. Всё о технике: живопись акварелью / издательская группа Парра-мон Эдисионес 

- М; Арт-Родник 1998 – 145 с. 

3. Всё о технике: живопись акварелью. М.; Арт-родник. 1998. 173 с. 

4. Гуманитарный комплекс архитектуры. К вопросу о гуманитарных исследованиях 

в архитектуре /Под общ. ред. С.А.Шубович. – Х.: ХНАГХ, 2005– 311 

https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F1464.html 

5. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю.М. Кирцер – М.: Высшая школа, 2000. 

271 с. 

6. Миронова Л. Н. Цветоведение. Мн.: Выш. шк., 1984. 268 с. 

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти  
Не потребує спеціального матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення. 
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