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Мета: Пленерна практика має на меті: удосконалення образотворчої майстерності; 
активізацію самостійної творчої роботи студентів в умовах реального міського та 

природнього середовища; розвиток екологічної культури та творчих здібностей студентів; 
вдосконалення вмінь роботи великими колірними та тоновими співвідношеннями й навичок 

виконання короткострокових графічних і живописних робіт; виховання екологічної 
свідомості, відповідальності, умінь працювати у групі. Місце проходження практики – м. 
Харків, за можливості різні міста України і світу. 

 

Освітні компоненти, на які спирається: Історія та теорія мистецтва, Живопис, Рисунок та 

пластична анатомія, Творчий практикум, Основи художньої композиції, Музейна практика.  
 

Зміст: 

Практичне застосування законів композиції, відображення просторових, 
перспективних, тонових, кольорових відношень натурного образу в умовах пленеру. 

Малюнки і етюди унікальних місць ландшафту, двориків, історичних споруд. Методи та 
засоби створення художнього образу до  живописної  (графічної) серії. Застосування 
графічних та живописних виразних засобів на пленері. Виразно-пластичні характеристики 

серії. Принципи та прийоми узагальнення та поєднання серії творчих робіт.  Створення, 
оформлення та презентація творчої серії. 

 
Результати навчання: 

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  
Формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні 

принципи в житті та професійній діяльності. 

 

Методи навчання: практичні, наочні, аналітичні, творчі, самостійної роботи. 

 

Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання: 
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Поточний, модульний контроль - усне опитування; перевірка організаційних вмінь, 
вмінь роботи в команді; перегляд практичних завдань. 

Підсумковий семестровий контроль – диф. залік у формі захисту звіту практики та 

перегляду творчих робіт. 
 

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення: 

Методичне забезпечення 
1.  Методичні рекомендації до проведення занять з практики «Пленерна» (для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми  навчання зі спеціальності 023 –
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація) / Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Наталя Вінтаєва, Дмитро Вінтаєв, Мадалена Лобко-
Зампассі. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 56 с. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://surl.li/fdtcj   

2. Бурак М.П., Шубович С.О., Соловйова О.С. Альбом «Місто очима студентів» (до 75 річчя 
КНУБА): Навч. видання. - Харків : ХНАМГ, 2005. - 114с. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F1464.html       
3. Вінтаєва Н.С. Методичні   вказівки   до малювальної  практики (для студентів денної 
форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура», галузь 0601 – «Будівництво та 

архітектура»)  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F1464.html      

4. 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.  - Харків : ХДАМГ, 2001.  - 50 с. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F1464.html  
5. Живопис : навч. посіб. (для студ. ден. форми навч. за спец 023 - Мистецтво,  022- Дизайн, 

191 – Архітектура та містобудування) / О. Ч. Чирва, А. В. Сімонова, М. Лобко-Зампасі, Д. Ю. 
Вінтаєв, В. П. Манохін, П. В. Мірончик, Ю. О. Сосницький; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова; – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. - 160 с. [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: http://surl.li/cuntw    
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Гуманитарный комплекс архитектуры. К вопросу о гуманитарных      исследованиях в 
архитектуре /Под общ. ред. С.А. Шубович. Харьков: ХНАГХ, 2005. 311 с. [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F1464.html   

2. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись. М.: Высшая школа, 2000. 272 с. [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: https://www.studmed.ru/kircer-yum-risunok-i-zhivopis_1a20bbcbcef.html   

3. Семешко Е. Г. Деякі особливості виконання пленерних етюдів як складової художньої 
освіти / Е. Г. Семешко // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: зб. наук. 
праць / Луган. держ. ін.-т культури і мистецтв; за заг. ред. В. Л. Філіппова. Луганськ: ЛДІКМ, 

2010. Вип. 15. С. 217–221. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://surl.li/dctnd   
4. Специфіка емоційно-почуттєвого сприйняття кольору. Колорит та його різновиди 

[Електронний ресурс] Цикл лекцій. Visual Studio 2010 — Режим доступу: http://life-
prog.ru/ukr/1_139_spetsifika-emotsiyno-pochuttievogo-spriynyattya-koloru-kolorit-ta-yogo-
riznovidi.html   

5. Черватюк В. Пленерний живопис – невід’ємна складова художньої освіти / В. Черватюк // 
Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. 2010. Вип. 3. С. 403-409. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://surl.li/dctna 
Обладнання,  устаткування, програмні продукти:  

Наочно-демонстраційні матеріали, методичний фонд студентських робіт. 
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