


 

 



1. Мета практики 

Пленерна практика має на меті: 

- удосконалення образотворчої майстерності, систематизацію  ефективних 

прийомів  відповідно до специфіки професійної художньої діяльності; 

- активізувати самостійну роботу студентів; 

- з’ясування можливості технік малюнку і живопису в процесі вивчення 

реального міського середовища;  

- дати змогу використовувати набуті знання і практичні навички в роботі 

на пленері; 

- вміння спостерігати, примушує студентів ставитися до оточуючого світу, 

як до джерела знань і натхнення.  

- сформувати поняття про пленерний вид практики, простежити тісний 

взаємозв’язок світу природи і людини, розширити знання про навколишній світ; 

- формувати пізнавальну і творчу активність;  

- уміння висловлювати свої думки на папері;  

- розвивати спостережливість, увагу, закріпити навички роботи з рисунку 

та живопису.  

Завдання пленерної практики: 

- розвиток здатності сприймати багатопланові пейзажі і передавати їх 

просторовість;  

- навчити аналізувати натуру в цілому, мислити великими кольорно-

тоновими співвідношеннями;  

- набуття вміння бачити колорит (перевага теплих або холодних відтінків);  

- розвиток творчої уяви у створенні композицій;  

- набуття вміння швидко і точно виконувати короткострокові замальовки і 

начерки (тренування моторики рук і координації очей);  

- оволодіння вмінням використовувати накопичений матеріал в створенні 

творчої роботи;  

- розвиток моральної відповідальності за станом навколишнього 

середовища;  

- набуття уміння будувати комунікацію в групі. 

Місце проходження практики – м. Харків, за можливості різні міста 

України і світу.  

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Практика безпосередньо спирається на дисципліни: «Рисунок та пластична 

анатомія», «Живопис», «Сучасне мистецтво», «Образотворче мистецтво», 

«Комп’ютерна графіка та моделювання», «Музейна практика»; є попередньою 

для дисциплін «Арт проектування», «Декоративно-прикладне мистецтво». 
 

 

 

 

 



3. Результати навчання 

Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

практикою 

ПРН2.Виявляти сучасні 

знання і розуміння предметної 

галузі та сфери професійної 

діяльності, застосовувати 

набуті знання у практичних 

ситуаціях  

 

 

 

 

 

 

 
 

бесіда, 

інструктаж, 

ілюстрація, 

демонстрація,  

З 

усне 

опитування, 

поточний 

перегляд 

практичних 

завдань 

змістових 

модулів  

ПРН 2.1  Вміти 

застосовувати знання  і 

практичні навички в 

самостійній роботі. 

ПРН 2.2. Оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ПРН 2.3 Грамотне 

використання можливості 

живописного матеріалу і 

техніки для створення 

емоційно-художнього 

образу 

ПРН6.Застосовувати знання з 

композиції, розробляти 

формальні площинні, об’ємні 

та просторові композиційні 

рішення і виконувати їх у 

відповідних техніках та 

матеріалах 

 

 

 

 

 

 

 

 

практична 

робота 

(малюнки і 

етюди) з 

натури та за 

уявою 

поточний 

перегляд 

практичних 

завдань 

змістових 

модулів  

ПРН 6.1 Вміти   

компонувати у  заданому 

форматі.  

За допомогою кольору 

передавати об’єм, кольорову 

гаму, створювати реальне 

сприймання середовища. 

ПРН6.2  Виразними 

засобами передавати основні 

риси натури. Володіти 

різноманітними техніками і 

методами живопису. 

ПРН6.3.Відтворювати творчі 

задуми технічними 

можливостями живопису 

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 

практична 

робота 

(малюнки і 

етюди) з 

натури та за 

уявою 

поточний 

перегляд 

практичних 

завдань 

змістових 

модулів з 

підсумковим 

комплексним 

переглядом і 

захистом 

звіту з 

практики 
 

ПРН8.1 Вміти аналізувати 

джерела натхнення для 

створення художнього 

твору. 

ПРН8.2 Знати 

закономірності побудови 

композиційно-графічного 

рішення твору. 

ПРН8.3 Вміти 

використовувати 

можливості живописної 

техніки для створення 

емоційно-художнього 

образу 

 

4. Програма практики 

Змістовий модуль 1 Вивчення та виявлення простору і форми об’єкту 

Малюнки і етюди унікальних місць ландшафту, двориків, історичних 

споруд. Вирішення лінійно-конструктивної побудова об’єму архітектурного 

ансамблю за допомогою лінії і тону. Виявлення світлотіньових відношень 



моделювання форми. Передача повітряної перспективи засобами зображення.  

Передача різноманітних матеріалів і стафажу. 

 

Змістовий модуль 2 Методи та засоби створення художнього образу до  

живописної  (графічної) серії 

Розкриття образу архітектурного мотиву засобами малюнка або живопису, 

передача смислової ідеї. Вибір теми графічної або живописної серії, 

обґрунтування образно-смислової ідеї. Пошук композиційно-образного рішення. 

Робота над характером і пластичною виразністю складових елементів серії, 

виявлення особливих властивостей і якостей, неординарного композиційного 

рішення.  

 

Змістовий модуль 3 Створення графічної (живописної) серії творчих робіт 

Вибір найкращого ескізу-пошуку, вибір  формату і матеріалу виконання 

серії. Виявлення особливих властивостей і якостей зображення, ритму, силуету, 

контрастів, об’єднуючих елементів.  

  Виконання живописної або графічної серії «Мій Харків», оформлення і 

презентація. 

 

5. Структура практики і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього на базі практики самостійна  робота 

МОДУЛЬ (семестр 4)  90  60 30 

Змістовий модуль 1 30  25 5 

Змістовий модуль 2   30 25 5 

Змістовий модуль 3   15 10  5 

Підсумковий контроль 15 
 

15 

 

6. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

- поточні перегляди практичної роботи змістових модулів (рисунків, етюдів, 

пошукових ескізів); 

- підсумковий комплексний перегляд, захист звіту з практики 

 

Структура практики і розподіл балів 

Змістові модулі  Максимальна кількість балів 

МОДУЛЬ  (семестр 4) 100 

Змістовий модуль 1 20 

Змістовий модуль 2   20 

Змістовий модуль 3   20 

Підсумковий контроль 40 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 



Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

 Практичне завдання №1 Виконання малюнків архітектурних 

ансамблів, унікальних місць ландшафту, двориків, історичних 

споруд, фрагментів інтер’єру (перегляд). 

9 

Практичне завдання №2 Виконання етюдів міського ландшафту, 

етюдів  природних елементів і стафажу за різних умов освітлення 

(перегляд).  

9 

Перегляд завдань змістового модулю 1 2 

Змістовий модуль 2 20 

 Практичне завдання №3 Вибір образно-смислової ідеї серії. Пошук 

композиційно-образного рішення(перегляд).  

9 

Практичне завдання №4 Виконання пошукових ескізів складових 

елементів серії, пластичної виразності і характеру форм,  виявлення 

особливих властивостей і якостей, неординарного композиційного 

рішення(перегляд). 

9 

Перегляд завдань змістового модулю 2 2 

Змістовий модуль 3 20 

Практичне завдання №5 Вибір найкращого ескізу-пошуку, вибір  

формату і матеріалу виконання серії. Виявлення особливих 

властивостей і якостей зображення, ритму, силуету, контрастів, 

об’єднуючих елементів(перегляд). 

9 

Практичне завдання №6 Виконання графічної або живописної 

серії(перегляд). 

9 

Перегляд завдань змістового модулю 3 2 

Підсумковий контроль – комплексний перегляд,  

захист звіту з практики 

40 

Оформлення звіту пленерної практики  10 

Ілюстративна частина 20 

Презентація 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  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 

  

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.– 114с. URL: 

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

2. Вінтаєва Н.С. Методичні   вказівки   до малювальної  практики (для студентів 

денної форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура», галузь 0601 – 

«Будівництво та архітектура»)  URL: 

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

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

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Визер В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа / В. В. Визер. – СПб.: Питер, 

2007. – 192 с. URL: https://www.studmed.ru/vizer-vv-zhivopisnaya-gramota-osnovy-

peyzazha_6754bf5923a.html  

2. Волков Н.Н.  Цвет в живописи. URL: https://knigogid.ru/books/919587-cvet-v-

zhivopisi/toread  

3. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись. М.: Высшая школа, 2000. 272 с. URL: 

https://www.studmed.ru/kircer-yum-risunok-i-zhivopis_1a20bbcbcef.html 

4. 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. URL: 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/arkhiv-publikatsii/568-general-information/naukovi-

chasopysy-tsdpu/pedahohichni-nauky/publikatsii/9944-zmist-navchalnoyi-praktyky-

plener-u-profesiyniy-pidhotovtsi-pedahoha-khudozhnyka  

5. Удалова А.А., Чачок А.С. Техника живописи в практике подготовки дизайнера // 

Научный форум: Педагогика и психология: зб. ст. научно-практ. конф. № 9 (11). 

Орел: МЦНО, 2017. С. 56-60. URL: 

http://oreluniver.ru/file/edustruc/chair/220/projects/AKVAREL_SBORNIK_-

4_yanvarya.compressed.pdf  

6. Черватюк В. Пленерний живопис – невід’ємна складова художньої освіти / В. 

Черватюк // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. 

2010. Вип. 3. С. 403-409. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21RE

F=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=

FILA=&2_S21STR=apmpmn_2010_3_59  
 



Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

Обладнання: етюдники, розкладні стільці. Наочно-демонстраційне 

забезпечення: плакати, фонд робіт студентів, настінні ілюстрації. 

 
 

 

 

 

 


