
 
 

Назва дисципліни           Інтеграційний живопис  
Освітній рівень                 Магістр (V курс) 
Спеціальність                    Дизайн  
Спеціалізація                     Дизайн інтер’єру, Графічний дизайн, Дизайн костюму    
Терміни вивчення            1-2 (осінній та весняний ) семестри 
 
Ключові результати навчання (уміння та навички): 
 
    Магістерський курс дисципліни живопис спрямований на опанування 

студентом виражальних засобів які дозволять йому здійснити інтелектуально-

творчу самореалізацію. 

  Важливим є особистий стосунок до оточення, не тільки візуальний, а як процес 

осмислення і усвідомлення культурно-мистецьких джерел та пошук власних 

творчих вартостей спрямований відкрити джерела самовираження. 

    Програма дисципліни «Інтеграційний живопис» є спрямована на розвиток 

мистецької свідомості студента, потреби творчої праці, розвиток уяви, 

володіння засобами виразу – традиційними та виникаючими з проблематики 

сучасного мистецтва. Важливим є формування  навиків користування з доробку 

сучасного мистецтва, літератури, музики, театру, художнього фільму формуючи 

взаємозв’язки між культурно-мистецьким середовищем та студентом 

створюючи  усвідомлений шлях до самопізнання.  

   У результаті вивчення курсу «Інтеграційний живопис» студент повинен : 

 вміти реалізувати поставленні завдання та власні композиційні рішення 
виражальними засобами в необхідній зображальній системі; 

 вміти досліджуючи об’єктивну реальність виявити потрібну пластичну 
інформацію; 

 Виявити бачення авторської пластики; 

 бути здатним створити культурно-мистецький продукт 
 

Мета :  Розвинути творчу уяву і навики формотворення в процесі вивчення та 

зображення поставлених завдань та втілити їх у власній пластичній мові 

оперуючи засобами живопису.  

 
 
 



 
 
Короткий зміст дисципліни перелік тем та практичних завдань. 
 
       Поетапно впродовж навчання відбувається процес образного 

переосмислення від об’єктивного до суб’єктивного дослідження аудиторних 

постановок: натюрморту, пів фігури, фігури людини через осмислення 

формотворення до виконання авторського бачення кваліфікаційної  роботи.  

Програма  складається із комплексу аудиторних та самостійних занять які 

складають єдність у розв’язанні поставлених перед студентом проблем.  

Серед занять:  вступні лекції із теорії і історії мистецтва, музейні екскурсії, 

малярські практичні студії з натури, тематичні комплексні завдання, аналіз 

персональних джерел інспірації студента,  індивідуальні та групові коректи, 

перегляд. Додатково пропонується участь у пленерах в Україні та закордоном, 

міжнародних  симпозіумах, виставках.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Семестр I 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Організація середовища натюрморту живописними засобами 

Тема 1: Натюрморт ;  Дослідницьке вирішення натюрморту (підготовчий етап) 

Тема 2: Натюрморт ;  Образне вирішення натюрморту 

           (виконання завдання у робочому форматі на основі кращих начерків) 

Змістовий модуль 2 

Дослідження об’єкту природного походження 

Тема 3: Пів-фігура людини із тематичним предметом (підготовчий    етап) 

Тема 4: Пів-фігура людини із тематичним предметом; 

              (виконання завдання у заданому форматі на основі кращих начерків) 

 

Семестр II 

Модуль 2 



Змістовий модуль 3 

Вивчення об’єкту природного походження 

Тема 1: Фігура людини у інтер’єрі (підготовчий етап) 

Тема 2: Фігура людини у інтер’єрі   

        (виконання завдання у заданому форматі на основі кращих етюдів) 

Змістовий модуль 4 

Дослідження об’єкту природного походження 

Тема 3:  Багатофігурна композиція (підготовчий етап) 

Тема 4: Багатофігурна композиція  

           Образне вирішення натурного об’єкту 

           (виконання завдання у заданому форматі на основі кращих начерків) 

  

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Критерій оцінювання   -  активність студента, наявність відповідей на 
обов’язкові та додаткові завдання, оригінальність, влучність пластичного 
рішення, технічна якість виконання твору. 
Форма оцінювання – згідно «Положення про порядок оцінювання результатів 
навчання студентів ЛНАМ»   
 
 
Автор програми (викладач дисципліни) Бесага Мар’ян Ярославович, кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри академічного живопису, доцент кафедри 
менеджменту мистецтва, начальник відділу міжнародних зв’язків ЛНАМ. 
 
 
 
 
 
 
 


