
Вибірковий блок «Образотворчий Практикум» 



«Методологія  композиції в образотворчому       

мистецтві»   (3 кредита) 
 

  Цілі данної дісціпліни - навчитися правильно аналізувати 

картини  відомих майстрів минулого і сьогодення, аналізувати 

сучасні тенденції в мистецтві, вивчити системи побудови 

картини. 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 курса : презентація своєю мальовничою 

сюжетно тематичної роботи в авторській стилістиці на обрану 

тематику та участь у виставці спілки художників України. 





«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. 

 





« Практикум з графіки » ( 3 кредитів) 

     Унікальна графіка - це різновид мистецтва графіки, твори якого 

створюються і призначаються для існування виключно в єдиному 

екземплярі. У широкому сенсі рукотворна авторська графіка оригінальна за 

способом відтворення. Студенти будуть вивчать сучасну графіку і її місце в 

образотворчому мистецтві, в повсякденному житті людини, різноманіття 

графічних технік і матеріалів. Склад, образотворчі властивості і художні 

особливості фарбувальних (малючих) матеріалів. Методи і прийоми 

композиційного пошуку та графічного зображення художнього задуму. 

Послідовність роботи при зображенні з натури. Композиційні закономірності 

станкового графічного твору. Прийоми узагальнення, стилізації, 

трансформації форми зображуваного об'єкта, функції виражальних засобів 

графіки в реалізації творчого задуму. Пейзажна графіка, особливості графіки 

пейзажу. Площинність і просторовість в пейзажі. Виконання пейзажних 

композицій в різних техніках станкової графіки. Графіка портрета і фігури 

людини. Портретний жанр в графікі. Можливості технік станкової графіки в 

відображенні емоційно-образної характеристики людини. Виконання 

портрета і фігури людини в різних техніках станкової графіки. 





«Методологія колористики в образотворчому 

мистецтві» ( 6 кредитів) 

     Визначення колористики майже аналогічно визначенню науки 

кольорознавства, за винятком того, що колористика - абсолютно прикладна 

галузь, сфера діяльності якої практично обмежується досконалим знанням 

закономірностей колірного кола. Далі ми дамо студенту інформацію, яка 

зазвичай не повідомляється учням художніх училищ або вищих навчальних 

закладів. Інформація може суперечити вже отриманим вами знань.  

Колористика і наука кольорознавства необхідні для детального, а не 

поверхневого вивчення потім, щоб вміти правильно відтворювати кольори 

на полотні або комп'ютерному дизайн-макеті. Найчастіше здійснити на 

практиці правильний підбір кольору просто неможливо, оскільки робота 

зорового апарату людини хоч і підпорядковується законам фізики, але у 

кожного індивідуальна. І ця обставина є однією з причин, чому кожне 

живописний твір мистецтва має фіксований діапазон фарб, так званої 

кольорової палітри. 

 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.  





«Історія художньо-педагогічної освіти »                       

( 4 кредитів) 

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

столітті» читає д.п.н. Паньок Т.В. У процесі вивчення спецкурсу 

студенти ознайомляться с джерельною базою і 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). 


