
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

_______________________________________________________________________ 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни 
 

Олійна пастель.  
Технічні прийоми та особливості роботи нею.  

Цикл дисциплін 
(гуманітарна/іншої спеціалізації) 

Іншої спеціалізації 

Вид дисципліни 
(теоретична /практична 

Практична 

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 

Бакалавр 

Кафедра 
(на якій читається дисципліна) 

Академічного живопису 

Терміни вивчення 
(семестр весняний/осінній) 

Весняний  

 

Ключові результати навчання (уміння та навички): …… 

          Техніка олійної пастелі  має великий вплив на  формування митця в освітньому процесі   

художніх вузів. Широко  застосовується   для виконання ескізів , проектів поточних завдань і 

творчих спроб. 

          Цей  матеріал відрізняється від інших видів пастелі м’якою консистенцією та 

інтенсивною олійною палітрою. Застосовується в жанрах пейзажу, натюрморту, моделюванні 

живої натури (портрету) і .т.д. 

          Олійною пастеллю  можна працювати на різноманітних матеріалах і опорах (папері, 

картоні, дереві, полотняному ґрунті, шліфувальному  папері) при виконанні  сграфіто, 

енкаустики. Ця техніка  забезпечує майбутньому митцеві повну свободу творчих потреб, а 

також стабільність при зберіганні. Олійну пастель наносять на безколірне тло, тоноване 

автором, або фабричне. ЇЇ втирають, роблять промивання розчинником, видряпують, 

поєднують з іншими фарбами, якими покривають первинний шар. Насиченість кольору має 

дуже широку амплітуду.  

   У підсумку освоєння даної дисципліни  має  стати: 

- розширення діапазону творчих потреб для молодого митця; 

- використання різноманітних способів нанесення  пастельного шару,  для  досягнення більш 

образного вирішення обраної  теми; 

- виконання завершених творів від малого формату до великого; 

- врахування потреб студентів, щодо використання в майбутній професії; 

 

 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)  

Модуль  1 . Олійна пастель. 

Змістовий модуль 1. Пастельний  живопис на  пленері. Створення ландшафтного чи  

урбаністичного пейзажу. 

Тема 1. (ознайомчий етап). Етапи роботи з  олійною пастеллю: 

     - нанесення  пастелі  на  основу: 

     - вибір  паперу, тканини, шліф. паперу і  створення градієнтів; 

     - змішування кольорів; 

     - тверді і  м’які  пастелі. 

Виконання  проб при  спостереженні природи (рослини, дерева, камені) 

Тема 2. (дослідницький  етап). Вибір мотиву  пейзажу,  виконання  фор-ескізів (монохромне 

та поліхромне). 

опрацювання ескізів в  аудиторії в  техніці  енкаустики (робота за  допомогою  праски) 

Тема 3. (виконання  завдання). використовуючи напрацьований  матеріал створити  пейзаж, 

як  завершальний твір. 

 

Змістовий  модуль 2. Використання олійної пастелі в  роботі  над  натюрмортом. 

Вивчення основних  проблем живопису. Тонально-колірне вирішення не складної  

постановки в  наближеній  кольоровій  гамі (теплій, холодній), але  з   використанням  

різнофактурних предметів з  мінімальною  градацією тону. 

 

Тема 1. (дослідницький  етап) пошук композиційних  варіантів на  тонованому  папері, пошук  

фактурних проб для  передачі матеріальності предметів. 

Тема 2 . (виконання завдання) використовуючи здобуті навики, створити цілісний  

композиційний твір,  проявляючи індивідуальні  підходи до  вирішення завдання. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії)  

залік (оцінювання за  накопичувальною стобальною  системою) 

Автор програми (викладач, що читає дисципліну) старший викладач кафедри  академічного 

живопису  Данилів І.З. 

 


