


 
 



1. Мета дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Живопис» є надання 

фундаментальної базової складової і практичних навичок з живописної 

майстерності для розкриття багатошаровості тематичних, стилістичних та 

технічних можливостей образотворчого мистецтва. 

Вивчення дисципліни дозволить студентам набути необхідні знання і вміння 

для ведення самостійної творчої роботи. 

 У процесі вивчення дисципліни студент повинен: 

 Знати: 

- закономірності створення тонально-кольорового короткочасного етюду-

пошуку; 

- закономірності побудови композиційно-графічного рішення; 

- закономірності виконання першої прописки (підмальовку) колірних 

відношень з урахуванням загальної колористичної побудови; 

- закономірності пошуку основної світло-тональної та колірної провідної 

плями з урахуванням тепло-холодних градацій для загального колористичного 

рішення; 

- закономірності передачі живописними засобами матеріальності і фактури 

предметів; 

- засоби узагальнення та підпорядкування елементів загальному рішенню; 

- закономірності користування живописним матеріалом, техніки і технології 

при виконанні з натури; 

 Вміти: 

- грамотно використовувати можливості живописного матеріалу і техніки для 

створення емоційно-художнього образу; 

- за допомогою кольору передати об’єм, кольорову гаму; 

- виразними засобами передати основні риси натури; 

- компонувати в форматі; 

- створювати реальне сприймання предмету;  

- володіти різноманітними техніками і методами живопису; 

- відтворювати творчі задуми технічними можливостями живопису. 

 Отримати навички: 

застосовувати живописні матеріали у вирішенні конкретних живописно-

художніх задач. 

- технічні прийоми виконання живопису, з’ясування властивостей 

різноманітних технік живопису; 

- послідовність зображення і моделювання форми; 

- знання передачі кольору і колориту в зображенні; 

- освоєння прийомів опрацювання тональних і колірних відносин; 

- властивості різних художніх матеріалів, можливості їх застосування; 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
 Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни: 

Теоретичні та методичні основи образотворчого мистецтва, Основи художньої 

композиції; є попередньою для дисциплін: Декоративно прикладне мистецтво, 



Орнамент в декоративно-прикладному мистецтві, Пленерна практика, Арт 

проектування, Скульптура, Світлокольоровий дизайн та комп'ютерне моделювання 

освітлення, Архітектура і синтез мистецтв. 

 

3. Результати навчання 

Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною 

ПРН7. Відображати 

морфологічні, стильові та 

кольоро-фактурні 

властивості об’єктів 

образотворчого, 

декоративного мистецтва, 

реставрації та 

використовувати існуючі 

методики реставрації творів 

мистецтва в практичній 

діяльності за фахом.  

 

Бесіда, 

інструктаж, 

ілюстрація, 

демонстрац

ія, 

практична 

робота 

(живопис) з 

натури та за 

уявою 

Поточні 

перегляди 

завдань 

змістових 

модулів 

 

ПРН 7.1 Розпізнавати 

стильові властивості 

образотворчого 

мистецтва. 

ПРН 7.2 Знати 

закономірності 

кольоро-тональної 

побудови 

живописного твору. 

 ПРН 7.3 Вміти за 

допомогою кольору 

передавати об’єм, 

фактуру, основні риси 

натури 

ПРН8. Аналізувати, 

стилізувати, інтерпретувати 

та трансформувати об’єкти 

(як джерела творчого 

натхнення) для розроблення 

композиційних рішень; 

аналізувати принципи 

морфології об’єктів живої 

природи, культурно-

мистецької спадщини і 

застосовувати результати 

аналізу при формуванні 

концепції твору та побудові 

художнього образу. 

 

 

 

 

Бесіда, 

інструктаж, 

ілюстрація, 

демонстрац

ія, 

практична 

робота 

(живопис) з 

натури та за 

уявою. 

 

 

 

 

Поточні 

перегляди 

завдань 

змістових 

модулів  

 

 

 

 

 

 

ПРН 8.1 Вміти 

аналізувати джерела 

натхнення для 

створення художнього 

твору 

ПРН 8.2 Знати 

закономірності 

побудови 

композиційно-

графічного рішення 

твору 

ПРН 8.3 Вміти 

використовувати 

можливості 

живописної техніки 

для створення 

емоційно-художнього 

образу 



ПРН14. Трактувати 

формотворчі засоби 

образотворчого мистецтва, 

декоративного мистецтва, 

реставрації як відображення 

історичних, 

соціокультурних, 

економічних і технологічних 

етапів розвитку суспільства, 

комплексно визначати їхню 

функціональну та естетичну 

специфіку у 

комунікативному просторі.  

 

Бесіда, 

інструктаж, 

ілюстрація, 

демонстрац

ія, 

практична 

робота 

(живопис) з 

натури та за 

уявою 

Поточні 

перегляди 

завдань 

змістових 

модулів з 

підсумковим 

комплексним 

переглядом і 

диф. заліком. 

 

ПРН 14.1 Вміти 

застосовувати 

живописні матеріали у 

вирішенні конкретних 

задач образотворчого 

мистецтва. 

ПРН 14.2 Розкривати 

багатошаровість 

тематичних, 

стилістичних та 

технічних 

можливостей 

образотворчого 

мистецтва. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Живопис  натюрморту.   

З’ясування  основних принципів живопису. 

   

Змістовий модуль 1.1 Етюди натюрмортів в техніці «гризайль». Рішення 

великих тонових відносин. Перевтілення реалістичного зображення в 

декоративне (акварель, гуаш) 

Знайомство з основними кольорами та їх характеристиками (колірний тон, 

світлота, насиченість); ахроматичні та хроматичні кольори, доповняльні кольори. 

Розтяжки ахроматичних кольорів. Розтяжки основних кольорів до білого, сірого та 

чорного кольорів. Виконання колірного кола. Етюди натюрмортів з 

різнофактурних предметів на нейтральному тлі в техніці «гризайль». Вирішення 

великих тонових відносин. Ліплення форми предметів з урахуванням 

світлотіньових контрастів. Перевтілення реалістичного зображення в декоративно-

площинне (акварель, гуаш). 

 

Змістовий модуль 1.2 Натюрморт із предметів побуту на гармонізацію 

колірних і тонових контрастів (акварель) 

Виконання натюрмортів з предметів побуту в умовах штучного та 

природного освітлення. З’ясування залежності кольору і тону від умов освітлення. 

Живопис натюрмортів в холодній і теплій колірній гамі на вирішення 

композиційних, колірних і тонових завдань, моделювання форми за принципом 

великих колірних і тонових відносин. Живопис натюрморту в контрастній колірній 

гамі на гармонізацію кольору і тону.  

 

Змістовий модуль 1.3 Декоративне рішення натюрморту з гіпсовою головою 

(гуаш) 

 Пошукові етюди композиційного і світло кольорового рішення 

декоративного натюрморту. З’ясування властивостей різноманітних технік 



живопису. Аналітичні етюди-пошуки до виконання декоративних натюрмортів з 

гіпсовою головою. Виконання декоративних натюрмортів з гіпсовою головою на 

організацію композиційної субдомінанти кольоровими і тоновими контрастами.  

 

Модуль 2 Тонально-кольорове моделювання голови  

і напівпостаті людини. 
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Моделювання голови натурника в техніці «гризайль» (гуаш)  

Виконання короткострокових етюдів на визначення характерних рис моделі 

в техніці «гризайль» на білому і тонованому папері. Повнотональне моделювання 

голови натурщика в техніці «гризайль». З’ясування характерних особливостей, 

пропорцій, деталей голови людини засобами світлотіньової побудови форми у 

просторі. 

 

Змістовий модуль 2.5 Етюди голови натурника на гармонізацію колірних і 

тонових контрастів (акварель, гуаш) 

Етюди голови моделі в наближеній світлокольоровій палітрі; максимальне 

розкриття відтінків кольору при моделюванні голови в конкретному середовищі. 

Етюди голови моделі в контрастній кольоровій палітрі на гармонізацію 

кольору і тону; кольорове і тональне моделювання форми голови людини. 

 

Змістовий модуль 2.6 Декоративне моделювання напівпостаті натурника 

(палітра з трьох кольорів, гуаш) 
Живописні ескізи-пошуки декоративно-пластичного рішення напівпостаті 

натурника з використанням палітри із трьох кольорів. Виконання декоративного 

живопису напівпостаті на основі ескізів-пошуків із трьох кольорів. 

 

Модуль 3 Декоративне зображення постаті людини. 
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Виконання етюду напівпостаті моделі на орнаментальному тлі. Пошукові 

етюди композиційного і світло кольорового рішення декоративного живопису 

напівпостаті. Декоративний живопис напівпостаті на основі найліпшого етюду-

пошуку. З’ясування властивостей різноманітних технік живопису. 

 

З
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Етюди оголеної постаті людини. Вирішення великих світлоколірних 

відносин. Перевтілення реалістичного зображення постаті людини в декоративне, 

живописно-композиційне рішення на гармонізацію кольорових і тонових плям.  

 

З

м

і
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в

и

Живопис оголеної постаті людини на світлому і темному тлі. Передача 

характеру моделі; особливості пластичної форми з урахуванням освітлення, 



тональної і колірної побудови. Вирішення композиційної і світлоколірної побудови 

етюду. 

  

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (семестр 2) 150  85  65 

Змістовий модуль 1.1 45  25  20 

Змістовий модуль 1.2  45  30  15 

Змістовий модуль 1.3  45  30  15 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 2 (семестр 3) 150  75  75 

Змістовий модуль 2.4 45  25  20 

Змістовий модуль 2.5  45  25  20 

Змістовий модуль 2.6  45  25  20 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 3 (семестр 4) 150  85  65 

Змістовий модуль 3.7 45  25  20 

Змістовий модуль 3.8 45  30  15 

Змістовий модуль 3.9  45  30  15 

Підсумковий контроль 15    15 

 

6. Теми лекцій 

 Не передбачено  

 

7. Теми практичних занять 

Тема Зміст 

Кільк. 

ауд. 

годин 

Модуль 1 Живопис  натюрморту.   

З’ясування  основних принципів живопису. 

Змістовий модуль 1.1 Етюди натюрмортів в техніці «гризайль». Рішення 

великих тонових відносин. Перевтілення реалістичного зображення в 

декоративне (акварель, гуаш) 

1.1.1 Основи 

кольорознавства 

Знайомство з основними кольорами та їх 

характеристиками. Виконання таблиць з 

ахроматичних кольорів. Розтяжки основних 

кольорів до білого, сірого та чорного кольорів. 

Виконання колірного кола. 

 

 

 

10 



1.1.2 Етюди натюрмортів 

в техніці «гризайль»  

 Етюди натюрмортів з різнофактурних 

предметів на нейтральному тлі в техніці 

«гризайль». Вирішення великих тонових 

відносин. Ліплення форми предметів з 

урахуванням світлотіньових контрастів. 

 

15 

Змістовий модуль 1.2 Натюрморт із предметів побуту на гармонізацію 

колірних і тонових контрастів (акварель) 

1. 2.1 Етюд 

натюрморту з 

предметів побуту 

(природне освітлення) 

Виконання натюрмортів з предметів побуту в 

умовах природного (холодного) освітлення. 

 З’ясування залежності кольору і тону від 

освітлення.  

 

6 

1.2.2 Етюд натюрморту 

з предметів побуту 

(штучне тепле 

освітлення) 

Виконання натюрморту з предметів побуту в 

умовах штучного (теплого) освітлення.  

З’ясування закону теплохолодності в 

живописі. 

 

6 

1.2.3 Етюди 

натюрмортів за 

принципом великих 

колірних і тонових 

відносин 

Етюди натюрмортів в холодній і теплій 

кольоровій палітрі на моделювання форми за 

принципом великих колірних і тонових 

відносин. 

10 

1.2.4 Живопис 

натюрморту з 

предметів побуту на 

контрастні кольорові 

співвідношення 

Живопис натюрморту в контрастній 

кольоровій палітрі на гармонізацію кольору і 

тону. 

Вміння використовувати пошукові етюди для 

розв’язання завдань живопису, вирішення 

великих колірних і тонових відносин з 

урахуванням композиційної домінанти. 

8 

Змістовий модуль 1.3 Декоративне рішення натюрморту з гіпсовою 

головою (гуаш) 

1.3.1 Декоративні етюди 

натюрмортів з 

побутових предметів  

Пошукові етюди композиційного і світло 

кольорового рішення декоративного 

натюрморту. З’ясування властивостей 

різноманітних технік живопису.  

10 

1.3.2 Декоративний 

натюрморт 

Декоративний живопис натюрмортів на основі 

найліпших етюдів-пошуків.  

20 

Модуль 2 Тонально-кольорове моделювання голови  

і напівпостаті людини. 

Змістовий модуль 2.4 Моделювання голови натурника в техніці 

«гризайль» (гуаш) 



2.4.1 Короткострокові 

етюди голови натурника 

в техніці «гризайль» на 

білому і тонованому 

папері. 

Виконання короткострокових етюдів на 

визначення характерних рис моделі в техніці 

«гризайль» на білому і тонованому папері.  

 

 

12 

2.4.2 Світлотіньове 

моделювання голови 

натурника в техніці 

«гризайль» 

Повно тональне моделювання голови 

натурщика в техніці «гризайль». З’ясування 

характерних особливостей голови людини 

засобами світлотіньової побудови форми у 

просторі. 

 

14 

Змістовий модуль 2.5 Етюди голови натурника на гармонізацію колірних і 

тонових контрастів (акварель, гуаш) 

2.5.1 Етюд голови 

натурника на 

нейтральному тлі 

Етюд голови моделі в наближеній світло-

кольоровій палітрі. Вирішення великих 

колірних і тонових відношень. 

 

 

8 

2.5.2 Живопис голови 

моделі в наближеній 

світло-кольоровій 

палітрі 

Моделювання голови людини засобами 

живопису. Послідовне вирішення завдань. 

Максимальне розкриття відтінків кольору при 

моделюванні голови в конкретному 

середовищі. 

 

 

8 

2.5.3 Етюд голови моделі 

на контрастному тлі 

Моделювання форми голови, характерних рис 

моделі, вирішення колірних відношень з 

урахуванням загальної колористичної 

побудови. 

8 

 

 

Змістовий модуль 2.6 Декоративне моделювання напівпостаті 

натурника (палітра з трьох кольорів, гуаш) 

2.6.1 Короткострокові 

пошукові етюди 

декоративного 

зображення напівпостаті 

натурника 

 Вирішення світло-тональної і колірної 

побудови декоративного живопису напівпостаті 

людини трьома кольорами.  

 

8 

2.6.2 Декоративний 

живопис напівпостаті 

натурника. 

Використання палітри із трьох кольорів в 

декоративному живописі напівпостаті людини. 

З’ясування властивостей змішування кольору, 

декоративних прийомів передачі форми у 

просторі. 

 

 

17 

Модуль 3 Декоративне зображення постаті людини. 

З

м

і

с

т

о

в

и

й

 

м

3.7.1 Пошукові етюди 

напівпостаті на 

орнаментальному тлі 

Живописно-композиційне рішення постановки 

на орнаментальному тлі засобами 

короткострокових етюдів-пошуків. З’ясування 

великих колірних і тонових плям у живописі.  

 

8 



3.7.2 Живопис 

напівпостаті на 

орнаментальному тлі 

Живописне рішення напівпостаті на 

орнаментальному тлі на основі пошукових 

етюдів. З’ясування можливостей орнаменту у 

живописному творі. 

 

 

17 

З

м

і

с

т

о

в

и

й

 

м

о

д

у

л

ь

 

3

.

8

Етюди оголеної постаті людини, перевтілення реалістичного зображення в 

декоративне (гуаш, акрил) 

3.8.1 Етюди оголеної 

постаті людини 

Короткострокові етюди оголеної постаті 

людини, Вирішення світло-тональної і колірної 

побудови живописного етюду. 

 

10 

 

3.8.2 Декоративний 

живопис постаті людини 

Декоративний живопис постаті людини на 

основі найліпшого етюду-пошуку 

Композиційне і світло кольорове рішення 

декоративного живопису. З’ясування 

властивостей різноманітних технік 

декоративного живопису. 

 

 

20 
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о
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и
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м

о
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м
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и
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д

у

л
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3.9.1 Живопис оголеної 

постаті людини на 

світлому тлі. 

Передача характеру моделі; особливості 

пластичної форми з урахуванням освітлення, 

тональної і колірної побудови 

 

15 

3.9.2 Живопис оголеної 

постаті людини на 

темному тлі 

Вирішення композиційної і світлоколірної 

побудови живопису. Передача характеру і 

пластики моделі живописними засобами. 

 

15 

  305 

 

8. Індивідуальне завдання 
Не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
 В якості контрольних заходів дисципліни «Живопис» передбачено: 

- поточні перегляди, перевірка знань, умінь і навичок аудиторних занять і 

самостійної роботи змістових модулів дисципліни «Живопис»;  

- комплексний перегляд, перевірка аудиторних завдань і комплексний 

перегляд завдань самостійної роботи з живопису; 

- підсумковий контроль у формі диф. заліку. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (семестр 2)  100    

Змістовий модуль 1.1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 1.2  25 15 - 5 

Змістовий модуль 1.3  25 15 - 10 



Підсумковий контроль 30 - - 30 

МОДУЛЬ 2 (семестр 3) 100    

Змістовий модуль 2.4 20 15 - 5 

Змістовий модуль 2.5  25 20 - 5 

Змістовий модуль 2.6  25 15 - 10 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

МОДУЛЬ 3 (семестр 4)  100    

Змістовий модуль 3.7 20 15 - 5 

Змістовий модуль 3.8  20 15 - 5 

Змістовий модуль 3.9  30 20 - 10 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

МОДУЛЬ 1 (семестр 2)  

Змістовий модуль 1.1 20 

Практичне завдання № 1. Кольорознавство. Ахроматичні кольори. 

Розтяжки основних хроматичних кольорів до білого, сірого та 

чорного (поточний перегляд). 

5 

Практичне завдання № 2.Етюд натюрморту з різнофактурних 

предметів на нейтральному тлі в техніці «гризайль». Вирішення 

великих тонових відносин (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 1. Виконання колірного кола 

(перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 2 Аплікація декоративного 

натюрморту з розтяжками кольорів (перегляд). 

5 

Змістовий модуль 1.2 25 

Практичне завдання №3. Виконання натюрморту з предметами 

побуту в умовах природного освітлення. З’ясування залежності 

кольору і тону від освітлення (перегляд). 

5 

Практичне завдання №4. Виконання натюрморту з предметами 

побуту в умовах штучного (теплого) освітлення (перегляд). 

5 

 Практичне завдання № 5. Короткострокові етюди натюрмортів за 

принципом великих колірних і тонових відносин натюрморту в 

холодній та теплій кольорових палітрах. Вирішення 

композиційних, колірних і тонових завдань (перегляд). 

 

5 

 Практичне завдання №6. Живопис натюрморту в контрастній 

кольоровій палітрі на гармонізацію кольору і тону (перегляд).  

5 

 

Завдання до самостійної роботи: тематичний натюрморт. 

(перегляд). 

5 

 



Змістовий модуль 1.3 25 

Практичне завдання № 7. Пошукові етюди композиційного і 

світло-кольорового рішення декоративного натюрморту. 

З’ясування властивостей різноманітних технік живопису 

(перегляд). 

5 

Практичне завдання № 8. Декоративний натюрморт з гіпсовою 

головою. Організація композиційної субдомінанти кольоровими і 

тоновими контрастами (перегляд). 

10 

Завдання до самостійної роботи Живопис декоративного 

натюрморту (перегляд). 

10 

Підсумковий контроль – диф. залік 30 

Комплексний перегляд аудиторних завдань з живопису. 15 

Комплексний перегляд самостійної роботи з живопису. 15 

Всього за модулем 1 100 

МОДУЛЬ 2 (семестр 3)  

Змістовий модуль 2.4 20 

Практичне завдання №9. Виконання короткострокових етюдів на 

визначення характерних рис моделі в техніці «гризайль» на білому 

і тонованому папері (перегляд). 

5 

Практичне завдання №10. Повнотональне моделювання голови 

натурщика в техніці «гризайль». З’ясування характерних 

особливостей, пропорцій, деталей голови людини засобами 

світлотіньової побудови форми у просторі (перегляд). 

10 

Завдання до самостійної роботи. Виконання автопортрету в 

техніці «гризайль» (перегляд). 

5 

Комплексний перегляд аудиторних завдань з живопису. 15 

Комплексний перегляд самостійної роботи з живопису. 15 

Змістовий модуль 2.5 25 

Практичне завдання №11. Етюд голови натурника на 

нейтральному тлі (перегляд). 

6 

Практичне завдання №12. Живопис голови моделі в наближеній 

світло-кольоровій палітрі (перегляд). 

6 

Практичне завдання №13. Етюд голови моделі на контрастному 

тлі (перегляд). 

8 

Завдання до самостійної роботи. Виконання живописних етюдів 

голови людини в різних умовах освітлення (перегляд). 

5 

Змістовий модуль 2.6 25 

Практичне завдання № 14. Короткострокові пошукові етюди 

декоративного зображення напівпостаті натурника (перегляд). 

5 



Практичне завдання №15. Декоративний живопис напівпостаті 

натурника (палітра із трьох кольорів). (Поточний перегляд). 

10 

Завдання до самостійної роботи. Живописні етюди напівпостаті 

людини (перегляд). 

10 

Підсумковий контроль – диф. залік 30 

Комплексний перегляд аудиторних завдань з живопису. 15 

Комплексний перегляд самостійної роботи з живопису. 15 

Всього за модулем 2 100 

МОДУЛЬ 3 (семестр 4)  

Змістовий модуль 3.7 20 

Практичне завдання №16. Пошукові етюди напівпостаті на 

орнаментальному тлі (перегляд). 

5 

Практичне завдання №17. Живопис напівпостаті на 

орнаментальному тлі (перегляд). 

10 

Завдання до самостійної роботи. Копія майстра декоративного 

живопису напівпостаті людини (перегляд). 

5 

Змістовий модуль 3.8 20 

Практичне завдання №18. Етюди оголеної постаті людини. 

(Поточний перегляд). 

5 

Практичне завдання №19. Декоративний живопис постаті людини. 

(Поточний перегляд). 

10 

Завдання до самостійної роботи. Етюди оголеної постаті людини 

(копія) (перегляд).  

5 

Змістовий модуль 3.9 30 

Практичне завдання №20. Живопис оголеної постаті людини на 

світлому тлі (перегляд). 

10 

Практичне завдання №21. Живопис оголеної постаті людини на 

темному тлі (перегляд). 

10 

Завдання до самостійної роботи. Етюди постаті людини 

(перегляд). 

10 

Підсумковий контроль – диф. залік 30 

Комплексний перегляд аудиторних завдань з живопису. 15 

Комплексний перегляд самостійної роботи з живопису. 15 

Всього за модулем 3 100 

 

Шкала оцінювання  

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 

  

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

1. Вінтаєва, Н.С. (2012) Ахроматична акварель: методичні вказівки до практичних 

занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, 

скульптура» (для студентів 1-5 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 

(1201) «Архітектура», галузь 0601 «Будівництво та архітектура»)(№417). 

[Образовательные ресурсы] 

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

2. Іванов О. М., Вінтаєв Д. Ю. Методичні рекомендації до проведення практичних 

занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рисунок, живопис. 

скульптура» (Натюрморт, гризайль) (для студентів 1 курсу денної і заочної форм 

навчання спеціальностей 191 – Архітектура та містобудування, 022 – Дизайн, 023 

– Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація) / Харків. нац. 

ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.:– Харків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2020. – 25 с. [Образовательные ресурсы] 

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

3. Манохін, В.П. и Мирончик, П.В. (2012) Методичні вказівки до проведення 

практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «РИСУНОК, ЖИВОПИС, 

СКУЛЬПТУРА» ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ЖИВОПИСУ (для студентів 1-3 курсів 

денної форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура») (№ 660). 

[Образовательные ресурсы] 

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

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

  

1. Волков Н.Н. Цвет в живописи.– Лейпциг, Интердрук 1984 — 315 с. 

2. Всё о технике: живопись акварелью / издательская группа Паррамон Эдисионес 

- М; Арт-Родник 1998 – 145 с. 

3. Декоративний натюрморт 

https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BEivs=1#t

ts=0 

4. Живопис голови людини - 

https://www.google.com/search?q=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%

BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&gs_ivs=1#tts=0 

https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F1464.html
https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F1464.html
https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F1464.html
https://www.google.com/search?q=деко
https://www.google.com/search?q=деко
https://www.google.com/search?q=декоративный+натюрморт&gs_ivs=1#tts=0
https://www.google.com/search?q=живопись&gs_ivs=1#tts=0
https://www.google.com/search?q=живопись&gs_ivs=1#tts=0


5. Живопис фігури людини - 

https://www.google.com/search?q=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%

BFlnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-89TT 

6. Кафедра живопису ХДАДМ: традиції та сучасність – Х.ХДАДМ, К. “Cофія А” 

ЛТД, 2015 – 240с, /e-mail: academy@ksada.edu.ua  

7. Разом. До Дня соборності України. Київська, Харківська, Львівська Академії 

мистецтв – К; ВО “За помісну Україну”, 2009 – 78с.  

8. Харківський художній музей. 200 років колекції – Х. 2005. – 167с. e-mail: 

realization@folio.com.ua  

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

Обладнання: мольберти. 

Наочно-демонстраційне забезпечення: плакати, фонд робіт студентів, 

ілюстративний матеріал. 

Демонстраційні моделі натюрмортного фонду. 

Матеріальні: рисувальні зали університету, спеціальне обладнання: столи, 

стільці, освітлення. Рисувальні зали (№306, 603) з відповідним устаткуванням та 

гіпсами. 

 

 

 
 

https://www.google.com/search?q=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BFlnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-89TT
https://www.google.com/search?q=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BFlnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-89TT
mailto:realization@folio.com.ua

