
Вибірковий блок «Образотворчий та 
декоративний практикум» 



«Методологія  авторського  малюнка»  ( 5 кредитів) 

 Основною метою дисципліни є розширення і збагачення студентів свідомим 

підходом до художньої творчості. На початковому етапі малювання 

необхідно освоєння фундаментальних академічних знань, умінь і навичок, 

відтворювати з натури у всіх проявах форму і простір. Але домінуючим 

завданням є формотворчі, конструктивні, декоративні, стилістичні та інші 

якості і закономірності, які спрямовані на розвиток фантазії, винахідливості, 

на пошук нового стиля, своєї манери виконання. 

  Розвивати просторове мислення, гостроту і емоційність сприйняття, творче 

уявлення, вільно володіти графічними матеріалами, моделюванням будь 

якої просторової форми і самого простору. Розвивати уміння відтворювати 

фактури різних матеріалів, виявляти  їх формоутворювальний потенціал. 

 Через ряд послідовних творчих завдань, застосовуючи різноманітність 

технік, виконувати різного ступеня складності художні композиції, 

спрямовані на розвиток творчого мислення та унікальності техніки 

виконання. 

 





«Монументально-декоративний розпис »                    

( 5 кредитів) 

 Живопис монументально-декоративний (стінні розписи, плафони, панно) - 

бере участь в організації архітектурного простору, що створює ідейно-

насичене середовище для людини 

 Дана дисципліна також розглядає основні технологічні властивості 

живописних поверхонь і художніх матеріалів, що дозволяє художнику 

комплексно вирішу вати задачу колористики, керуючись своїм досвідом і 

почуттям.  

 Важливим доробком викладачів у сфері укладання навчальних програм є те, 

що освоєння фундаментальних мистецьких дисциплін «Рисунок» і «Живопис» 

поєднане в органічному комплексі з дисципліною «Композиція».  





«Регіональні особливості художньої обробки деревини»   

(4 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. 

 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), площінне різьблення 

(Київщина, Житомирщина), інкрустація та випалювання 

(Гуцульщина), ажурне, наскрізне вирізування та круглою 

скульптурою на Лемківщині; 





«Етномотиви в сучасному візуальному мистецтві»                       

( 6 кредитів) 

 Метою викладання навчальної дисципліни “Етномотиви в сучасному 

візуальному мистецтві” є надання знань про застосування етнічних мотивів у 

різних видах візуального мистецтва (образотворче, декоративно-прикладне 

мистецтво, архітектура), формування вміння професійно вирішувати творчі 

задачі. 




