
Вибірковий блок «Образотворчий Практикум» 



«Жанрова композиція»   (3 кредита) 
 

  Мета дисципліни - навчитися правильно створювати картини  

на різні жанрові теми, вивчити системи побудови картини, 

аналізувати сучасні тенденції в мистецтві. Це  статика, 

динаміка, ритм, пропорції, закони золотого перетину, закони 

третини, колірна побудова, тональна розробка персонажів 

картини, психологічний аналіз, ескіз, смислове навантаження 

і детальне занурення в середовище картини. Навчиться 

самостійно створювати свою картину і поетапно її виконувати 

в сучасному або класичному стилі. Освоїти сучасні навички 

малювання олійними фарбами або темперою, поступово 

виробляючи свій власний стиль. 

 По завершенню курсу: презентація сюжетно-тематичної 

картини в авторській стилістиці та участь у виставці спілки 

художників України. Курс читає – член НСХУ, доц. Чаус Д. В. 





«Практикум з графіки (станкова, аавторська, 

вільна)»  ( 3 кредитів) 

 Основною метою дисципліни є розширення і збагачення студентів 

свідомим підходом до художньої творчості;  надання знань та навичок 

про різні манери офорту та інших графічних технік, формування вміння 

вирішувати творчі задачі у двох головних і найбільш популярних 

манерах офорту – “травлений штрих” та “акватинта”. 

 Розвивати просторове мислення, гостроту і емоційність сприйняття, 

творче уявлення, вільно володіти графічними матеріалами.  

 Через ряд послідовних творчих завдань, застосовуючи різноманітність 

графічних технік, виконувати різного ступеня складності художні 

композиції, спрямовані на розвиток творчого мислення та унікальності 

техніки виконання. 

 Курс читає к.п.н., народний майстер доц. Лісунова Л.В. 

 





«Регіональні особливості художньої обробки деревини»   

(3 кредита) 
 

  Мета полягає у формуванні у студентів вміння розуміти і цінувати 

народні традиції, красу народних ремесел, озброїти їх знаннями, 

уміннями й навичками щодо  художньої обробки матеріалів на 

прикладі декоративної обробки деревини в різних регіонах 

України. Курс читає доц. Моценко П. М. 

 

 Задачі дисципліни: ознайомити з регіональними відмінностями 

різьби та способами її виконання, видами різьби та 

інструментами, з характерними для різних регіонів способами 

художньої обробки деревини: тригранно-виїмчастим різьбленням 

(Полтавщина, Чернігівщина),  гравіювання (Тернопільщина), 

площинне різьблення (Київщина, Житомирщина), інкрустація 

та випалювання (Гуцульщина), ажурне, наскрізне вирізування та 

круглою скульптурою на Лемківщині; 

 





«Історія художньо-педагогічної освіти »                       

( 4 кредитів) 

 Курс лекцій «Історія художньо-педагогічної освіти в Україні у ХХ 

столітті» читає доктор пед.н., проф.Паньок Т. В. У процесі вивчення 

спецкурсу студенти ознайомляться з історією створення трьох вищих 

художніх навчальних закладів, що у свою чергу сформували головні 

художні центри України: Харків, Одеса, Київ. 

 Художня освіта в Україні, як і образотворче мистецтво, має 

тисячолітню історію. Тому великого значення у формуванні 

майбутнього фахівця з художніх профілів мають процеси становлення 

і розвитку художньо-педагогічної освіти в Україні, що проходили на тлі 

суспільно-політичних подій. У процесі опанування спецкурсом 

студенти ознайомляться з творчість та методикою викладання 

видатних українських художників: М. Бойчука, О.Богомазова, 

К.Малевича, братів Кричевських, О. Мурашко, Г. Нарбута, І. Падалки 

та багатьох інших. 

 



Заняття в майстерні М. Бойчука 



А. Левітан, перший ректор 

Харківського художнього 

технікуму 

Довідка з архіву про відкриття художньо-

педагогічного відділу в Харківському 

художньому інституті 



Харківський художній інститут в період реорганізації в художню школу 

сидять: Б.Бланк, М.Самокиш, С.Бєседін, Т.Анісімова, 1939 рік 



Харківський художній інститут в роки Великої  Вітчизняної  

війни   м. Самарканд (1941). 



«Етномотиви в сучасному візуальному 

мистецтві»   ( 5 кредитів) 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання знань про 

застосування етнічних мотивів у різних видах візуального мистецтва, 

формування вміння професійно вирішувати творчі задачі; систематизація і 

поглиблення знань про український етнос та художні традиції, збереження 

традицій і духовності із залученням сучасних ІТ-технологій. 

 

У дисципліні розглядається етнодизайн як джерело духовного потенціалу 

творчості, де поєдналися традиційне декоративно-вжиткове мистецтво і 

сучасні промислові технології; застосування стилістичних, декорувальних, 

формотворчих прийомів народної творчості й художніх ремесл у авторських 

творах. 

 

 

 





Технологічний практикум з олійного живопису 

(3 кредити) 

Дисципліна  базується на знаннях академічного живопису і має 

світоглядно-професійний характер, предметом вивчення є раціональна будова 

живописного твору з точки зору його матеріальної сутності. Знання техніки 

живопису дає художнику можливість створювати не тільки довготривалі твори, 

але й найкращим чином використовувати живописні матеріали. 

 

У дисципліні розглядаються: 

• загальні питання техніки та технології олійного живопису;  

• проблеми оволодіння різноманітними технічними засобами олійного 

живопису, знанням про хімічні та фізичні властивості художніх матеріалів;  

• засоби і методи класичного олійного живопису, сучасного олійного 

живопису; 

• основи техніки і технології олійного живопису. 

• Курс читає – член художнього об'єднання Red horse – доц. Азаркіна М. А. 






