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Вивчення 

дисципліну 

«Рисунок і 

живопис» 

Обумовлює об`єм знань, умінь та навичок з рисунку, живопису, композиції, необхідних

для майбутніх технологів і дизайнерів художньої кераміки та поєднує професійну

спрямованість, необхідну майбутнім вчителям трудового навчання та технології, для

ведення занять, позакласної та позашкільної гурткової роботи з дизайну

МЕТА

ЗАВДАННЯ

Формування у здобувачів знань з техніки і композиції рисунку і живопису, знання про

теоретичні основи формотворення художнього виробу, розвиток зорового сприйняття,

образного мислення, здатності до художньо-естетичного осмислення та творчого

перетворення матеріально-предметного середовища згідно з основами зображувальної

грамоти і вирішення проблем застосування теоретичних знань у практичній діяльності

художника і дизайнера художньої кераміки

Опанування дисципліни дозволить майбутнім фахівцям засвоювати основи 

лінійної перспективи, способи та прийоми побудови реалістичних зображень 

об’ємних тіл на площині, засоби виявлення форми в рисунку;  виконувати творчі 

роботи з натурних постановок; рисувати прості за композицією, але змістовні за 

кольоровою гаммою натюрморти, драпіровки, предмети побуту, та фігури людини, 

з натури та за уявою; застосовувати основні положення наукової теорії композиції; 

оволодіння технікою живопису, формування вмінь та навичок роботи з 

акварелями, масляними фарбами, пастеллю, сформувати знання про теоретичні 

основи формотворення виробів, про побудову  композицій, розвиток зорового 

сприйняття, образного мислення, здатності до художньо-естетичного осмислення 

та творчого перетворення матеріально-предметного середовища; підготовка до 

самостійного  ведення трудового навчання  в загальноосвітній школі з 

викладанням рисунку, малярства, композиції згідно з основами зображувальної 

грамоти і керівництву позакласної і позашкільної гуртової роботи з 

образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, з дизайну художньої 

кераміки





Рисунок як основа образотворчої грамоти

1. Основи рисування

2. Рисування плоских предметів геометричної форми

3. Рисування орнаментів

4. Особливості рисування з натури

5. Рисування з натури об’ємних предметів геометричної форми, 

домашнього обходу і рослин

6. Теоретичні і практичні питання роботи над нарисом

7. Рисування з натури тварин, птахів, людини

8. Удосконалювання навичок практичної роботи з педагогічного 

рисування

Основи техніки живопису

9. Оволодіння технікою живопису

10. Техніка акварельного живопису

11. Техніка пастельного живопису

12. Особливості масляного живопису

13. Особливості робот над живописом фігури людини

Основи композиції

14. Закономірності і засоби композиції

15. Комбінаторика в художньому конструюванні

16. Основи кольорознавства


