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СИЛАБУС 

 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  DS008 Образотворче мистецтво (Рисунок, 

Живопис) / Fine Arts (Drawing, Painting) 

Рівень вищої освіти / 

фахової передвищої освіти 

фахова передвища 

Галузь знань  02 Культура і мистецтво 

Спеціальність  022 Дизайн 

Освітня програма  Дизайн 

Семестр  5-7 семестри (9 кл.), 3-5 семестр (11 кл.) 

Факультет /відділення Дизайн 

Курс  3-4 курс (9 кл.), 2-3 курс (11 кл.) 

Анотація курсу  Дисципліна «Образотворче мистецтво 

(Рисунок, Живопис)» є однією з основних 

дисциплін, які викладаються протягом усіх 

курсів навчання студентів спеціалізації 

«Дизайн». 

Володіння навичками малюнка розширює 

творчі можливості, значно підвищуючи 

конкурентоспроможність дизайнера. 

Основною формою проведення практичних 

занять є вправи, які виконуються відповідно 

затвердженим темам. 

Предмет формує систему знань, яка дозволяє на 

основі вивченій та пізнаній засобами малюнку 

матеріальної форми, відтворити її в кольорі та 

зобразити в просторі кольорових 

співвідношень. 

Завдання: здобуття вмінь та навичок в роботі з 

фарбами, використання закономірностей 

кольору в конкретному середовищі, 



застосування технік і технологій живописних 

матеріалів, вирішення складних просторових 

колористичних завдань живопису та створення  

художнього образу живописними засобами. 

Завдання поступово переходять від предметних 

постановок до вивчення живої натури. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати: теорію і технологію використання фарб, 

техніку та прийоми володіння живописними 

засобами, закони рисунка та живопису. 

вміти: використати закономірності кольору в 

конкретному середовищі, застосувати техніки 

та технології живописних матеріалів у 

вирішенні складних просторових колористично 

– ортогональних завдань живопису та створенні 

художнього образу живописними засобами. 

Сторінка курсу в MOODLE  Куколь С.Є 

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=

1242 – ІІІ курс 

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=

650 – ІV курс 

Сіра О. В.  

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=

1246 – ІІІ курс 

Гладько М.В. 

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=

410 – ІІІ курс 

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=

863  – ІV курс  

Мова викладання  українська 

Лектор курсу  Гладько Максим Володимирович 

 СДН «Moodle»: повідомлення в чаті 

E-mail: gladjko@ukr.net  

Куколь Світлана Євгенівна 

СДН «Moodle»: повідомлення в чаті 

E-mail:  svetlanakukol79@gmail.com  

Сіра Оксана Валентинівна 

СДН «Moodle»: повідомлення в чаті 

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=1242
http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=1242
http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=650
http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=650
http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=1246
http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=1246
http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=410
http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=410
mailto:gladjko@ukr.net
mailto:svetlanakukol79@gmail.com


E-mail: ciraoksana56@gmail.com  

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_d.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

ЗК 05 Знання та розуміння предметної області 

та професійної діяльності.  

ЗК 06 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

СК 01 Здатність застосовувати теоретичні 

знання в області мистецтва та дизайну, 

традиційні і сучасні культурно-мистецькі 

процеси і практики у власній професійній 

діяльності.  

СК 02 Здатність візуалізувати творчі задуми 

при створенні об’єктів дизайну.  

СК 05 Здатність здійснювати композиційну 

побудову та колористичне вирішення 

майбутнього дизайн-об’єкта.  

Перелік програмних 

результатів навчання 

Загальної підготовки  

РН 01 Знати загальні вимоги дотримання 

авторських та суміжних прав, захисту 

персональних даних, правил розповсюдження 

інформації.  

РН 08 Використовувати набуті знання, 

конструктивні критичні зауваження фахівців 

стосовно своїх творчих та навчальних 

результатів для фахового розвитку.  

Професійної підготовки 

РН 10 Зображувати композиційно-цілісні 

об’єкти дизайну засобами графічних та 

художніх технік.  

РН 12 Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати 

та трансформувати об’єкти для розроблення 

художньо-проектних вирішень. 

РН 15 Застосовувати відповідне програмне 

забезпечення для виконання конкретного 

завдання.  

РН 16 Оцінювати власні результати на всіх 

етапах розробки об’єкту (продукту) дизайну 

відповідно до нормативної документації.  

РН 26 Самостійно ставити цілі, організовувати 

робочий час та простір, дотримуватися строків 

mailto:ciraoksana56@gmail.com


виконання завдань.  

РН 27 Усвідомлювати відповідальність за якість 

виконуваних робіт, забезпечувати виконання 

завдання на високому професійному рівні. 

Опис дисципліни 

Структура навантаження 

на студента 

Загальна кількість годин – 480 

Кількість кредитів – 6/4/6 

Кількість лекційних годин – 0 

Кількість практичних занять – 120/64/120 

Кількість годин для самостійної роботи 

студентів – 60/56/60 

Форма підсумкового контролю – 

екзаменаційний перегляд 

Методи навчання  1. За джерелом одержуваних учнями знань: 

вербальні, наочні, практичні 

методи (виконання практичних робіт). 

2. За рівнем пізнавальної активності і 

самостійності студентів: 

1) пояснювально-ілюстративний, або 

інформаційно-рецептивний, 

2) репродуктивний. 

Зміст дисципліни 

5-6 семестр (живопис) 

Тема 1 Натюрморт «Осінні 

мотиви» 

Скомпонувати на площині листа, створити 

врівноважену композицію натюрморту. 

Звернути увагу на ритми вертикалей, 

горизонталей, співвідношення великих та малих 

форм, повітряну перспективу. Вирішити в 

кольорі, гармонійно поєднати доповнюючі 

контрасти 

Тема 2 Копія декоративного 

натюрморту. 

Підібрати декілька варіантів аналогів 

декоративного натюрморту, затвердити один 

для копіювання.  Перенести максимально точно 

рисунок, використовуючи модульну сітку, 

збільшуючи або зменшуючи розміри 

авторського рисунку. Відтворити правильно 

авторські кольори та відтінки. 



Натюрморт «Народні 

мотиви». 

Дослідити насиченість кольору та 

орнаментальний декор. Рішення декоративно-

площинне. Створити колористичну композицію 

з допомогою декоративних площин, 

орнаментики, контурів. 

Тема 4 Натюрморт 

«Атрибути мистецтва». 

Завдання на вивчення однієї з графічних технік 

– суміщення перового малюнка та заливка 

аквареллю.  Метою являється більш досконале 

дослідження нюансів колориту, рефлексів, 

світло – тіні. Використати лінійну обводку 

пером, рапідографом або гелевою ручкою та 

заливку кольором в межах контуру. 

Тема 5 Натюрморт з 

металевих і скляних 

предметів. 

Завдання на  відтворення фактури та 

матеріальності предметів у кольорі. Детально 

дослідити і передати характерні фактури 

предмета, їх відмінності. Передати блиск 

металу, скла, фактуру дерева, хутра, тканини, 

фарфору. 

Тема 6 Начерки і замальовки 

голови натурника. 

Зробити начерки голови людини в трьох 

ракурсах. Передати світло – тінь, об'єм, 

кольорові рефлекси, характерні риси 

зовнішності натури. Замальовки з натури 

голови людини в різних  положеннях. 

Освітлення денне, бокове, фронтальне. 

Вивчення та передача світло – тіні, кольорових 

рефлексів, характеристики зовнішності людей. 

Тема 7 Голова натурника. 

Чоловіча модель. 

Світло-тіньове рішення живописного 

портрету. Дослідити колорит засобами акварелі. 

Опрацювати форму, об'єм. Скомпонувати 

голову натурника в площині листа, зробити 

лінійно – конструктивну побудову. Передати 

об'єм голови засобами живопису: світло – тінь, 

рефлекси, колорит. 

Зміст дисципліни 

7 семестр (живопис) 

Тема 1. Натюрморт «Осінні 

квіти» 

Збагатити художню живописну палітру 

спостереженнями та відображенням широкого 

спектру осінніх кольорів. 



Тема 2. Голова людини в 

освітленні «контражур» 

Модель на тлі світла, вікна. Досягнення 

пластичної виразності зображення фігури 

людини світлом і кольором. Освітлення 

обумовлює поставлену задачу. Задача 

ускладнюється тим, що світло-тінь формується 

силуетно, форми обличчя виражені м’яко. 

Портрет людини з джерелом світла, що 

розміщене позаду натури. Знайти основні 

тональні та кольорові співвідношення, виявити 

форму обличчя засобами  живопису. 

Тема 3. Голова людини з 

плечовим поясом 

Жіноча модель на нейтральному тлі. 

Постановка ускладнена тим, що в композицію 

разом з плечовим поясом вводиться рука 

натурника. Органічне поєднання голови 

людини з плечовим поясом, вирішення в 

єдиному цілісному колориті. Досягнення 

пластичної виразності зображення фігури 

людини світлом і кольором. 

Тема 4. Натюрморт з 

гіпсовим торсом Венери 

Задача поступово наблизилась до передачі 

форм та фактури людського тіла засобами 

живопису. Створити врівноважену композицію 

в площині листа, зробити лінійно-

конструктивну побудову. Передати об'єм торсу, 

кольорові рефлекси засобами живопису. 

Створити цілісну колористичну композицію, 

використовуючи тепло-холодні співвідношення 

кольору. 

Зміст дисципліни 

5-7 семестри (рисунок) 

Тема 1 Вступна бесіда: 

Ознайомлення учнів із 

завданнями дисципліни. 

Рисунок людського черепа в 

двох ракурсах. 

Розміщення на форматі листа двох ракурсів 

черепа. Лінійно-конструктивна побудова 

черепа.  Уточнення та вивчення основних 

анатомічних особливостей. Тональне вирішення 

черепа  за допомогою штрихування. 

Тема 2 Рисунок деталей 

голови: око, ніс, губи, вухо. 

Закомпонувати на площині листа деталі голови: 

око, ніс, губи, вухо. Лінійно-конструктивна 

побудова кожного з елементів. 



Тема 3 Рисунок екорше 

Гудона (голова). 

Виконання побудови голови. Виявлення об’ємів 

кісток та м’язів. 

Тема 4 Рисунок античної 

голови (голова Аполона). 

Виконання побудови античної голови. Передача 

особливих рис обличчя, об’єму та світло-тіні. 

Тема 5 Рисунок гіпсової 

голови (голова Гатамелати). 

Виконання побудови гіпсової голови. Тоновий 

розбір форм. 

Тема 6 Рисунок голови 

натурника (натурниці) при 

штучному освітленні. 

Виконання побудови голови натурника. 

Передача особливих рис обличчя, об’єму та 

світло-тіні.  

Тема 7 Рисунок  голови 

натурниці на нейтральному 

тлі. 

Виконання лінійно-конструктивну побудову 

голови натурниці на нейтральному тлі. 

Передача особливих рис обличчя, об’єму та 

світло-тіні. 

Тема 8 Рисунок гіпсової 

кисті  Давида. 

Закомпонування в площині листа гіпсової кисті  

Давида. Лінійно-конструктивна побудова. 

Тема 9 Рисунок гіпсової 

стопи Давида. 

Закомпонування в площині листа гіпсової стопи   

Давида. Лінійно-конструктивну побудову та 

тональне вирішення. 

Тема 10 Рисунок фігури 

(екорше Гудона). 

Виконати рисунок фігури (екорше Гудона). 

Лінійно-конструктивну побудову та тональне 

вирішення. 

Тема 11 Рисунок 

(замальовки) оголеної фігури 

у трьох ракурсах. 

Закомпонувати  замальовки оголеної фігури у 

трьох ракурсах. Досягнення пластичної 

виразності зображення фігури людини світлом і 

тінню. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання 

зорганізується  в он-лайн формі за погодженням 

із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, 



фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво) передбачено повторне 

проходження оцінювання.   

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних 

балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі іспиту, відповідно до графіку навчального 

процесу. Кожен семестр оцінюється по 100 балів. 

 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

за 5-7 семестри (Рисунок) 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

5 семестр 20/15/15 

Практичні завдання (9 тем) Аудиторні/індивідуальні 

Тема 1. Рисунок людського черепа в двох 

ракурсах. 

5/5 

Тема 2. Рисунок деталей голови: око, ніс, губи, 

вухо. 

5/5 

Тема 3 Рисунок екорше Гудона (голова). 5/5 

Тема 4 Рисунок античної голови (голова 

Аполона). 

5/ 

Екзаменаційний перегляд 15 

Всього балів 50 

6 семестр 20/15/15 

Тема 5 Рисунок гіпсової голови (голова 

Гатамелати). 

10/7 

Тема 6 Рисунок голови натурника (натурниці) 

при штучному освітленні. 

10/8 

Екзаменаційний перегляд 15 

Всього балів 50 

7 семестр 20/15/15 

Тема 7 Рисунок  голови натурниці на 

нейтральному тлі. 

4/3 

Тема 8 Рисунок гіпсової кисті  Давида. 3/3 

Тема 9 Рисунок гіпсової стопи Давида. 3/3 

Тема 10 Рисунок фігури (екорше Гудона). 4/3 

Тема 11 Рисунок (замальовки) оголеної фігури 6/3 



у трьох ракурсах. 

Екзаменаційний перегляд 15 

Всього балів 50 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

за 5-7 семестр (Живопис) 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

5 семестр 20/15/15 

Тема 1. Натюрморт «Осінні квіти» 4 

Тема 2. Копія декоративного натюрморту 4/5 

Тема 3. Натюрморт «Народні мотиви». 4 

Тема 4. Натюрморт «Атрибути мистецтва». 4/5 

Тема 5. Натюрморт з металевих і скляних 

предметів. 

4/5 

Екзаменаційний перегляд 15 

Всього балів 50 

6 семестр 20/15/15 

Тема 1. Начерки і замальовки голови натурника. 10/8 

Тема 2. Голова натурника. Чоловіча модель. 10/7 

Екзаменаційний перегляд 15 

Всього балів 50 

7 семестр 20/15/15 

Тема 1. Натюрморт «Осінні квіти» 5 

Тема 2. Голова людини в освітленні «контражур» 5/5 

Тема 3. Голова людини з плечовим поясом 5/5 

Тема 4. Натюрморт з гіпсовим торсом Венери 5/5 

Екзаменаційний перегляд 15 

Всього балів 50 

 

 
 

 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в 

широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 



D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi 

вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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