
Назва дисципліни     :      Живопис. Творче переосмислення  натюрморту. 

Освітній рівень          :     Магістр 

Спеціальність             :     Дизайн 

Спеціалізація             :      Дизайн інтер’єру, Графічний дизайн, Дизайн  

                                           костюму 

Терміни вивчення    :       1-2 (осінній та весняний ) семестри 

 

Ключові результати навчання (уміння та навички):  

 

                На  п’ятому  курсі  студенту  магістерського рівня  підготовки  

необхідно,  підсумовуючи   отриманні  базові знання з  дисципліни  

«Академічний  живопис»,  виробити  власний,  переосмислений  шлях  

творчого  розвитку в  площині  «Станкового  живопису» .  Програма з  

живопису націлена  на розвиток  цього  шляху,  допомагає  інтегрувати  

отримані  знання  в площину сучасного  мистецького  простору , реалізувати  

та  розвинути  творчий  потенціал студента  та  допомогти  йому  стати 

сучасним,  конкуренто  здатним  художником. 

                Підсумком   вивченням  дисципліни має стати : 

         ●     процес переосмислення та пошуку  власних  композиційних  та  

творчих  вирішень, на  базі  академічної  постановки  ;      

         ●     вміння  реалізовувати  власні  ідеї  та  творчо-композиційні  

розробки ; 

         ●     застосовування  в  процесі  реалізації  різноманітних  виражально-

живописних  засобів; 

         ●     оволодіння  сучасними  та  класичними техніками  живопису;  

         ●     ознайомлення з  світовими  тенденціями  сучасного мистецтва  в 

контексті «станкового  живопису» ; 

         ●     фахове  застосування  отриманих  знань  та  практичних  навиків у  

створенні  власної  конкурентоздатної роботи. 

         ●     розвиток  асоціативного,  образно - пластичного мислення студента; 

                 ●     вивчення  принципів сучасних напрямків і стилів  живопису,   

                   ●     розробка авторської  композиції замкнутого характеру, в якій     

                        форма  набуває знакового чи  асоціативного образу і є  носієм  

                        інформації  для глядача. 

              

Короткий зміст дисципліни   :      

    Програма  дисципліни  складається  з  наступних змістових модулів :    

І семестр 



        Модуль 1 . 

        Змістовий  модуль 1. 

        Ускладнений  багатокомпонентний  натюрморт . 

 Тема 1.   (дослідницький етап)   

               Зарисовки та начерки створені графічними та  живописними   

               засобами , утворені  на основі  зміни  джерела  освітлення та пошуку  

               різноманітних  ракурсів  в  процесі  дослідження зображального  

               об’єкту ; (формат довільний) 

Тема  2. (дослідницький етап) 

               Пошук різноманітних виражальних засобів  в  процесі  

               створення  живописних  етюдів ; (формат 50х50, 50х60 см.) 

Тема  3.  (виконання завдання) 

               На  основі виконаних  композиційних  пошуків та  етюдів створення  

               живописного  твору ;  (формат 80х80, 80х90, 100х100см., ) 

 

ІІ семестр 

       Модуль 2. 

        Змістовий  модуль 1. 

        Живописна  композиція на  основі  ускладненого, багатокомпонентного   

        натюрморту. 

Тема 1.   (дослідницький етап)   

               Пошук  індивідуальних  композиційних вирішень на  основі    

               натюрморту  виконаного  в  І півріччі  (теми 1-3) з  допомогою  

               виконання  графічних та живописних начерків ;  (формат довільний)                        

Тема  2. (дослідницький етап) 

               Пошук різноманітних живописних та виражальних засобів в процесі  

               утворення  композиційно-живописних етюдів ; (формат 40х50,  

              50х50,  50х60 см.) 

Тема 3.  (виконання  завдання) 

               Реалізація повноцінного живописного твору  на  основі   попередніх  

               напрацювань  Теми 1-2. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

залік (оцінювання за накопичувальною стобальною системою) 

 

Автор програми :   

 викладач  кафедри  «академічного живопису» Цедуляк Н.О. 


