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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Фундаментальна дисципліна живопис є базовою для студентів ЛНАМ у процесі підготовки 
фахівців освітнього рівня «Бакалавр». Курс є продовженням навчальної програми дисципліни 
для студентів освітньої програми «Художнє скло». Цього навчального року на підставі 
дослідження, аналізу фігури людини — із застосуванням виявлених у її архітектоніці законів 
формотворення, будемо працювати над вирішенням об'ємно-просторових, колірних та 
конструктивних проблем фігури у семестрових завданнях. Упродовж курсу 
живопису з’ясовуватимемо принципи морфології людського тіла й застосовуватимемо 
результати аналізу при формуванні індивідуальних живописних рішень. 

У якому разі ви маєте обрати цей курс?  
Якщо ви обрали блок дисциплін, пов’язаний з дизайном художнього скла, ця дисципліна 
автоматично потрапляє до вашого навчального плану.  

Головна мета курсу: навчитися виявляти та аналізувати конструктивні особливості фігури 
людини, характер і взаємодію її основних блоків форм, освоїти та вміти впроваджувати у 
власній творчості класичні та новітні живописні засоби виразності, володіти різними 
технічними прийомами живопису, розвинути мистецький смак та вміння трансформувати 



натурну постановку в завершений художній оригінальний за формою, змістом та технікою твір 
живопису, представити конкретний натурний об'єкт (фігуру людини) через індивідуальне 
розуміння форми, застосовувати весь спектр засобів виразу (колір, тон, світлотінь, фактура 
тощо) для найбільш переконливого висловлення власної ідеї. 

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності, закладені в освітній 
програмі «Художнє скло» (ЗК – загальні компетентності, СК – спеціальні компетентності): 

ЗК5.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК11.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
СК1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення 
цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища.  
СК4. Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи з художнім 
склом.  
СК5. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного 
мистецтва.  
СК6. Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі.  
СК7. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і 
умов споживача.  
СК9. Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій 
діяльності. 

Курс передбачає програмні результати (ПР), закладені в освітній програмі «Художнє скло»: 
ПР1. Застосовувати комплексний художній підхід для створення цілісного образу.  
ПР2. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної 
діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.  
ПР4. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобах, 
використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням.  
ПР5. Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел.  
ПР6. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та 
просторові композиційні рішення і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах.  
ПР7. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів 
образотворчого, декоративного мистецтва, реставрації та використовувати існуючі 
методики реставрації творів мистецтва в практичній діяльності за фахом.  
ПР8. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела 
творчого натхнення) для розроблення композиційних рішень; аналізувати принципи 
морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати 
результати аналізу при формуванні концепції твору та побудові художнього образу.  
ПР15. Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою образотворчого 
мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації мистецьких творів.  
ПР16. Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових 
рішеннях творів образотворчого, декоративного та сучасного візуального мистецтва.  

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Навчальний  процес  передбачає  лекційні,  практичні та  самостійні заняття. Кожне  з  них  
зумовлює  використання  різних  методів  навчання. Лекційні  — пояснення  завдання,  виклад 
теоретичного матеріалу, показ  фондових робіт. Практичні заняття охоплюють консультації, 
коректи до виконання завдань. Вони передбачають оволодіння певними практичними 



навичками та технічними прийомами, які забезпечують подальше втілення задуму студента. 
Самостійна робота – реалізація на практиці програмних завдань. Невід’ємною складовою  
завдання є проведення підготовчого етапу. Перед тривалою академічною постановкою 
студенти виконують композиційні пошуки, здійснені графічними, живописними засобами та 
швидкісні, лаконічні етюди, які в найзагальніших рисах характеризують об’ємні, просторові та 
колірно-тональні зіставлення. Процес виконання завдання періодично консультує і 
контролює викладач. 

Консультації  

Заняття відбуватимуться відповідно до розкладу для 4 курсу ОР Бакалавр, де проходитимуть 
усі консультації, пов’язані з виконанням завдань. Якщо вам потрібні додаткові  індивідуальні 
консультації, які стосуються змісту курсу, ваших робіт, чи інших питань, пов’язаних з освітнім 
процесом, ми можемо зустрітися за попередньою домовленістю. Ви можете також 
використовувати всі доступні засоби онлайн-зв’язку (Viber, Facebook Messenger, Telegram, e-
mail), ми намагатимемось оперативно реагувати та відповідати на ваші запитання.  

Дистанційне навчання  
В умовах дистанційного навчання необхідно щотижня відповідно до розкладу завантажувати 
завдання на етапі опрацювання у створену групу застосунку Telegram для подальшої 
консультації викладачем в онлайн-форматі на платформі Zoom (лінк доступу буде надано). Усі 
фото повинні бути чіткими, своїми тонально-колірними параметрами відповідати реальній 
роботі із вирівняними межами, позбавленими на тлі сторонніх предметів. На перегляд для 
оцінювання студент повинен укласти свою роботу + ескізи + етюди до неї в окремий 
підписаний блок до кожного завдання. 

Матеріали 
Полотно на підрамнику або тверда основа (ДВП) розміром 50х25, 50х35, 100х50, 100х70 см., 
відповідно заґрунтовані, фарби (олійні,темперні,акрилові), розчинник, пензлі, мастихіни, 
графічні матеріали. За бажанням студент може застосовувати індивідуальну авторську 
техніку, яка передбачає використання специфічних матеріалів. Можливе поєднання різних 
технічних прийомів за умови технологічності процесу.    

СТРУКТУРА КУРСУ 

Модуль 1 (7 семестр). ФІГУРА ЛЮДИНИ. 
Змістовий модуль 1. Оголена фігура людини (жіноча,чоловіча): об’ємно-просторова студія. 
Кругове вивчення фігури людини. Необхідно визначити найважливіші співвідношення 
пропорційних мас людської фігури. Моделювання об’єму досягається тонально–колірними 
засобами живопису. Цілісне представлення фігури й середовища, у якому вона перебуває. 
Підпорядкування деталей загальній формі. 
Формат: 50х25 см (4 етюди) 
Змістовий модуль 2.  Оголена фігура людини (жіноча,чоловіча) на однотонному кольоровому 
тлі. Академічне завдання.  
Виявити основні пластичні властивості людської фігури. Стояче положення з опорою на одну 
ногу. Складові блоки людського тіла: їх взаємодія та узгодженість, пропорції та співставлення 
мас. Моделювання пластики засобами тонально-колірного живопису. Загальна організація 
формату. Збалансований композиційний аспект побудови постановки. Стримана колірна 
гама. 
Зображення: об’ємно-просторове (тривимірне). 
Вирішення:  поліхромне. 
Перелічені вимоги  охоплюють певні етапні послідовні види ведення роботи:  
Тема 1. Виконання ескізів (формат 20х10 см) із застосуванням графічних та живописних 
засобів, їх комбінації. 



Тема 2. Реалізація завдання на форматі на основі кращих напрацювань студійного етапу. 
Формат 100х50 см 
 
Модуль 2 (8 семестр). ФІГУРА ЛЮДИНИ  
Змістовий модуль 1. Одягнена сидяча фігура людини (жіноча,чоловіча) на кольоровому тлі. 
Академічне завдання. 
Виявити основні пластичні властивості людської фігури в сидячому положенні. Простежити 
визначальні пропорції та співставлення мас і блоків людського тіла, їх взаємодію та 
узгодженість. Промоделювати пластику засобами тонально-колірного живопису. Продумати 
композиційну структуру побудови постановки, загальну організацію формату. 
Зображення:  об’ємно-просторове (тривимірне). 
Вирішення: поліхромне. 
Тема 1. Виконання етюдів (формат 50х35 см). 
Тема 2. Виконання ескізів (формат 20х14 см) із застосуванням графічних та живописних 
засобів, їх комбінації. 
Тема 3. Реалізація завдання на форматі на основі кращих напрацювань студійного етапу. 
Формат 100х70 см. 

ЛІТЕРАТУРА, МЕТОДИЧНА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА КУРСУ 

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Благовещенск : БГК им. И. А. Бодуэна де 
Куртенэ, 2000. 392 с.  
Богомазов О. Живопис і елементи. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: 
українська теоретична думка XX століття : антологія / Львівська нац. акад. мистецтв ; упоряд.: 
Р. М. Яців ; наук. ред.: С. Павлюк ; НАН України, Ін-т народознавства . Львів, 2012.  Ч. 2 : 2012 . 
С. 161—180. 
Ґомперц В. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі. ArtHuss. Київ : 
2017. 486 с. 
Іттен Й. Мистецтво кольору. Аронов. Київ : 2021. 96 с. 
Іттен Й. Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. 
ArtHuss. Київ : 2021. 136 с. 
Кандинский В. О духовном в искусстве. Психология цвета.  Москва : Рефл-бук, Ваклер. 1996. 
С. 181—220. 
Кандинский В. Точка и линия на плоскости. Санкт-Петербург. Азбука – класика, 2006. 240с. 
Салій Т. М. «Золотий поділ» у теорії та методиці композиційної побудови твору живопису / 
Методичні вказівки до виконання завдань з живопису. Львів : ЛДІПДМ, 1993. 16 с. іл. 

ОЦІНЮВАННЯ 

До реалізації завдання допускаються лише ті студенти, які виконали всі види етапних робіт.  
Тому упродовж  семестру проводитимуться поточні перегляди з оцінюванням. 
Відвідування лекцій та практичних занять є обов’язковим. Підсумкова оцінка формується із 
суми складових (С) етапних та підсумкового оцінювань за формулою: 

(СІ + СІІ + СІІІ + СІV) х 2 + В  = 100 балів. 
«СІ»   -  Робота над етюдами/форескізами (оцінюється в діапазоні 0-12 балів). 
«СІІ»  -  Самостійна робота студента (оцінюється в діапазоні 0-12 балів). 
«СІІІ» -  Створення ескізів (оцінюється в діапазоні 0-12 балів). 
«СІV»  - Реалізація завдання на форматі (оцінюється в діапазоні 0-12 балів). 
«В»    -   Відвідування як складова підсумкового бала(до 8 балів: присутність на занятті 
складає 0,5 бала). 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОЦІНОК 

90-100 Відмінно 



74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

35-59 незадовільно з можливістю перездачі 

1-34 незадовільно з повторним вивченням дисципліни 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування 
Відвідування занять є обов’язковою умовою. Якщо ви заздалегідь знаєте, що повинні 
пропустити заняття з поважних причин, будь ласка, поінформуйте когось із викладачів. Якщо 
протягом семестру ваша відсутність перевищила присутність, атестація буде під загрозою. 
Виправданими поза встановленим лімітом можуть визнаватись пропуски занять за умови 
надання супровідної документації в деканат, відповідно до правил ЛНАМ, через:  

- хворобу 
- події пов’язані з поза навчальною діяльністю на кафедрі художнього скла чи ЛНАМ 
- юридичні зобов’язання.   

Підкреслюємо, що підсумкова оцінка формується за накопичувальною схемою отримання 
балів упродовж семестру. У випадку вашої відсутності, або браку виконаної роботи без 
поважної причини під час поточного чи підсумкового оцінювання ви отримаєте «0» балів.  

Вчасне виконання завдань є критично важливими. Обов’язком студента є реалістичне 
планування свого часу на виконання передбачених цим силабусом завдань. Допуск до 
повторного складання (перездачі) перегляду здійснюється згідно положення «Про порядок 
ліквідації академічних заборгованостей» за посиланням: 

https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_likvidats_zaborgov.pdf 

Виключенням з цих правил можуть бути пом'якшувальні обставини, зазначені вище в розділі 
про відвідування.  

Академічна доброчесність  

ЛНАМ розділяє фундаментальні цінності академічної доброчесності: чесність, довіра,  
справедливість, повага та відповідальність. Кожен учасник освітнього процесу в ЛНАМ 
несе персональну відповідальність за дотримання академічної доброчесності. Детальніше 
про академічну доброчесність читайте в «Положенні про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти у ЛНАМ» за посиланням:  
https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Zabezpe4ennja_jakosti_osvitu.p
df 

ВИКЛАДАЧКА 

Ткачук Ілона Львівна, живописець, педагог, аспірант Львівської національної академії 
мистецтв, викладач живопису. Народилась у Львові. 1999 р. закінчила Львівський 
державний коледж декоративного та ужиткового мистецтва ім. І. Труша, відділ художнього 
розпису. У 1999-2006 рр. навчалась у Львівській національній академії мистецтв на кафедрі 
монументального живопису. З 2013 на педагогічній роботі на кафедрах академічного 
та монументального живопису. З 2015 — аспірантка ЛНАМ за спеціальністю «Теорія 
та історія культури». Основна творча спеціалізація — станкове та монументальне малярство, 
художня фотографія. Твори експонувалися на виставках в Україні та за її межами. 

 

https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_likvidats_zaborgov.pdf
https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Zabezpe4ennja_jakosti_osvitu.pdf
https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Zabezpe4ennja_jakosti_osvitu.pdf

