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1. Опис дисципліни 

 

 

 

  

Назва дисципліни: Основи образотворчої грамоти та 

кольорознавство 

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

Освітньо-професійна програма:  

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень 

Форма навчання: денна 

Курс: І 

Семестр: ІІ 

Найменування показників  
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Тип дисципліни Нормативна  

Кількість кредитів 2 

Блоків (модулів)  2 

Загальна кількість годин 60 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
3 год. 

Лекції 6 год. 

Лабораторні 30 год. 

Самостійна робота 24 год. 

Вид підсумкового контролю: Екзамен 

Сторінка дисципліни на сайті 

університету 
 

Зв’язок з іншими дисциплінами. 

Живопис, малюнок, основи 

композиції, основи перспективи, 

декоративно-прикладне мистецтво, 

історія образотворчого мистецтва, 

основи інформатики та ІКТ.  



2.Анотація до курсу 

Важливе значення у формуванні всебічно розвиненої особистості, здатної 

до активної участі в усіх сферах людської діяльності, має образотворче 

мистецтво. Тому дуже важливо для майбутніх вчителів мистецького профілю 

вільно володіти основами образотворчої грамоти. 

Одна із навчальних дисциплін фахової педагогічної мистецької освіти, що 

покращує розуміння предметів художнього циклу, сприяє процесу отримання 

знань умінь та навичок з практичних занять рисунку, живопису, композиції та 

ін. є «Основи образотворчої грамоти та кольорознавство».  

Освоєння основних базових понять графіки, колористики, стилізації, 

художньої термінології та ін. є одним із суттєвих факторів формування у 

студента знань, що тісно пов’язані з опануванням теорії й методики створення 

зображення на площині та художнього образу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути 

сформовані такі компетентності:  

загально-професійні: 

- здатність застосовувати арсенал засобів образотворчого мистецтва: 

рисунок, колір, пластику, композицію, техніку і технологію для художнього 

перетворення оточуючого середовища; 

- здатність самокритично оцінювати свої творчі здобутки, постійно 

поповнювати знання, підвищувати професійний рівень; 

- здатність застосовувати основні методи аналізу, опису, порівняння, 

класифікації, оцінювання творів мистецтва та дизайнерських розробок; 

- здатність організувати практичну та самостійну роботу з дисципліни 

відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; 

- здатність використовувати інформаційні технології для розв’язання 

експериментальних і практичних завдань з навчальної дисципліни; 

- здатність вільно спілкуватися на професійні теми з використанням 

професійної термінології та графічних засобів; 

- здатність засвоювати і адаптувати наукові та культурні досягнення 

світової цивілізації до власної творчої діяльності; 

- розуміння суті закономірностей процесу відображення оточуючого 

середовища через призму власного світогляду; 

спеціалізовано-професійні: 

- здатність самокритично оцінювати свої творчі здобутки, постійно 

поповнювати знання, підвищувати професійний рівень; 

- володіння основними уявленнями про смисловий зміст кольорів і 

колірних композицій, навичками побудови кольорових гам; 

- здатність планувати етапи розробки та реалізації завдань з дисципліни; 



- глибоке розуміння концептуальних основ сучасного мистецтва і дизайну 

з точки зору їх естетичної сутності; 

- здатність до генерації інноваційних ідей в колористичному рішенні на 

основі інтеграції знань та практичних навичок з різних видів мистецтв, 

традиційних технік та новітніх технологій; 

- здатність досягати композиційного і технічної якості виконання задумів в 

дисципліні; 

- здатність застосовувати знання й уміння в галузі комп’ютерних 

технологій для вирішення колористичних завдань; 

- уміти здійснювати пошук, систематизацію, аналіз та узагальнення 

творчої інформації та практичних розробок у сфері колористичних рішень; 

- здатність формулювати, аргументувати, візуалізувати та реалізувати 

авторську ідею при створенні композиційних рішень різноманітної складності. 

 

3.Мета та цілі курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи образотворчої грамоти 

та кольорознавство» є формування систематизованих основних базових понять 

графіки, колористики, стилізації, художньої термінології та ін., які є одним із 

суттєвих факторів формування у студента компетенцій, що тісно пов’язані з 

опануванням теорії й методики створення зображення на площині та 

художнього образу. 

 

4. Завдання вивчення дисципліни 

- Пробудити інтерес до вивчення образотворчого мистецтва та кольору, як 

одного зі складових мови створення художнього образу. 

- Сприяти формуванню образного, колірного та художнього мислення і 

подолання роздільного. 

- Оволодіти основами специфічної мови образотворчих засобів, усвідомити 

їх виразні можливості, принципи і прийоми побудови колірної гармонії. 

- Виробити навички осмисленого використання кольору. 

- Сформувати навички колористичного підходу до вирішення проектних 

завдань. 

- Оволодіти практичними навичками роботи з колірними конструкціями. 

- Розвинути розуміння кольору ,як невід'ємної частини проектного рішення 

в будь-якій області художній діяльності. 

- Оволодіти термінологією образотворчого мистецтва. 

- Вміти практично та якісно вести спрямований пошук кольорових рішень 

у будь-якому творі образотворчого мистецтва та дизайну відносно 

психофізичних характеристик кольорів та кольорових сполучень. 

- Виховувати у студентів працьовитість, відповідальність до виконання 

завдань курсу, дисциплінованість, самостійність. 

- Розвивати художній смаку та створення гармонійного зображення у 

композиціях. 



- Набути практичних навичок в роботі з образотворчими засобами 

створення художнього образу; 

- Розкрити індивідуально-психологічні особливості колориту мистецьких 

творів, специфіку та ролі кольору у формуванні національної культури. 

Навчання базується на основі теоретичної підготовки, практичної і 

самостійної творчої діяльності, що здійснюють функцію закріплення матеріалу 

у вигляді практичних вправ та самостійних завдань, а також в надбанні умінь та 

навичок в художній діяльності. 

 

5. Програмні результати навчання 

Знання матеріалів та технік образотворчого мистецтва, виражальних і 

виразних засобів, професійної термінології, етапів та методики виконання 

зображення. 

Усвідомлення теоретичних основ образотворчої грамоти для 

застосовування комплексного художнього підходу у створенні цілісного 

образу. 

Знання основних законів теорії композиції,  її видів, правил, прийомів та 

засобів, володіння специфічною термінологією, розуміння стадій та вимог щодо 

художньої-образної побудови композиції; володіння чіткім уявленням щодо 

гармонійної організації композиції. 

Демонструвати сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери 

професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.  

Аргументувати вибір матеріалів, зображальних засобів, різних мистецьких 

технік для вирішення практичного завдання, демонструвати знання та 

розуміння зображальних i виражальних можливостей різних художніх 

матеріалів, що застосовуються у живописі, рисунку, декоративно-прикладному 

мистецтві.  

Здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації з різних джерел. 

Вміти 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. 

Володіти умінням оцінювати змістовне навантаження виражальних засобів 

мистецтва, розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у 

стильових рішеннях творів образотворчого, декоративного та сучасного 

візуального мистецтва 

Вміти застосовувати знання з композиції, вирішувати остаточну ідею 

композиційно-цiлiсного рішення художнього твору, розробляти формальні 

площинні рішення і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах, 

створювати закінчені, гармонійні композиції . 

 Вміти визначати форму художнього твору, матеріали та техніки 

виконання у відповідності до теми та ідеї художнього задуму, знаходити 

технологічне рішення, яке максимально вiдповiдає задуму, оцінювати отримані 

результати та аргументувати творче рішення роботи в матерiалi, враховувати i 



використовувати при виконанні художнього твору властивості матеріалів, 

закони їх взаємозв’язку.   

Вміти орієнтуватися в сучасних програмних та апаратних засобах, 

використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним 

забезпеченням. 

Використовувати відповідну термінологію, обговорювати факти та 

інтерпретації зрозумілою і чіткою мовою, застосувати це в презентаціях.  

Використовувати власну творчу діяльність, як засіб активного художньо-

естетичного впливу на глядача, залучати глядача до творчого процесу та 

спілкування, обговорення проблем мистецького спрямування, дотримуватися у 

своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва. 

Здатність до творчого та професійно-ділового спілкування із 

застосуванням фахової термінології; здатність до міжособистісної взаємодії, 

уміти  толерантно вести дискусії та аргументувати власні думки. 

Здатність відповідально ставитися до виконуваної роботи, самостійно 

приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики. 

Здатність свідомо ставитися до пізнавальної діяльності, до самонавчання 

та продовження професійного розвитку, як умови розвитку творчої особистості 

та професійного зросту. 

Готовність розуміти кінцеву мету власного навчання, його етапи, цілі і 

завдання кожного окремого завдання з рисунку, живопису та ін. 

 

6. Політика курсу 

Студенти і викладачі несуть спільну відповідальність за створення 

безпечного і сприятливого навчального середовища. 

Мобільні телефони та інші цифрові електронні пристрої мають бути 

переведенні у беззвучний режим. Студенти можуть користуватися 

мобільними телефонами та іншими гаджетами для доступу до інтернет-

ресурсів, якщо того вимагає завдання. 

Студенти мають право робити аудіозапис аудиторного заняття для свого 

особистого освітнього використання за погодженням з викладачем. Студент 

не має права розміщувати запис на веб-сайті чи іншому сторонньому ресурсі 

без письмової згоди викладача. 

Студент має право звертатися до викладача за додатковим поясненням 

матеріалу курсу чи змісту практичних завдань протягом робочого часу усно, 

по електронній пошті або через систему повідомлень. На запит зацікавлених 

студентів, викладач призначає консультацію для аналізу самостійної роботи 

студентів. Відвідування таких консультацій за бажанням студента. 

Комунікація та групова співпраця є важливими компонентами засвоєння 

знань і професійних компетентностей під час курсу. Тому для виконання 

вимог курсу студенти мають брати участь в усіх аудиторних заняттях, 

причому перед тим ознайомитися з обов’язковими для читання текстами. 

Пропущена з поважних причин робота має бути виконана та здана протягом 

двох тижнів. У разі пропуску заняття без поважних причин, робота також 

повинна бути відпрацьована, але зі зниженням оцінки на 10%. 



В межах самостійної роботи студенти опрацьовують задані для читання 

тексти, переглядають відео, виконують практичні завдання для 

самоконтролю і практичні завдання з метою перевірки засвоєння ними знань 

і набуття навичок. 

Студенти зобов’язані дотримуватися принципів академічної 

доброчесності при виконанні практичних завдань. У разі плагіату при 

виконанні завдання, студент отримує незадовільну оцінку за нього. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 3. Колірна гармонізація в образотворчому 

мистецтві. 

Тема 1. Обумовленість естетики колірних сполучень у різних етносів. 

Поняття та методи стилізації. Символіка кольору. Особливості колірної гами в 

декоративному мистецтві. 

Тема 2. Напрямки, стилі та манери в образотворчому мистецтві. 

Школа в мистецтві. Колірна композиція та її види. Поняття колориту та його 

риси і ознаки в живописі. Використання колористичного єдинства композиції в 

художніх творах відомих майстрів. 

Змістовий модуль 4. Сучасні технології в образотворчому мистецтві. 

Тема 1. Нетрадиційні техніки в образотворчому мистецтві. Особливості 

емоціонального та психологічного сприйняття кольору. Кольорові асоціації. 

Колір в дизайні інтер’єру та архітектурі.  

Тема 2. Роль сучасних технологій в мистецтві. Функції кольору в 

рекламі, кінематографі. 

  



 

 

7. Зміст дисципліни 
І курс  ІІ семестр                         

Навч. 

тиждень 

№ Тема, план, 

завдання 

Лекціі Лаборатор. 

робота 

Самост. 

робота 

Бали Література, інтернет-ресурси 

  Змістовий модуль № 3 Колірна 

гармонізація в образотворчому 

мистецтві 

4 год 14 год 12 год   

 Тема 1: Обумовленість естетики 

колірних сполучень у різних етносів. 

2 год 4 год 6 год 0-12  

1 -  - Поняття та методи стилізації. 

- Символіка кольору.  

- Особливості колірної гами в 

декоративному мистецтві. 

+     

2-3 1 Вправи  

Завдання: Створити ряд абстрактних 

асоціативних композицій, що 

відображають колорит певної місцевості. 

«Кольорові спогади» (настрої 

подорожей): 

 - маяк у штаті Мен; 

 - африканська спадщина; 

 - Каліпсо; 

 - листва Нової Англії; 

 - паризьке кафе; 

 - Сан-Мігель де Альєнде; 

 - Марракеш; 

 - гонконгське подвір’я. 

Умови виконання завдання: зображення 

створюється без прив’язки до образу та за 

  8 шт.   



 

 

обмеженою кількістю кольорів до 5-6шт. 

Матеріал: гуаш. 

Орієнтовний розмір: 12х12см 

4 2 Завдання: Створити ритмічні декоративні 

фризові композиції з передачею колориту, 

властивого культурі певних етнічних груп 

та місцевостей. 

Матеріал: гуаш. 

Орієнтовний розмір: довжина - 16 см 

 4 шт.    

  Робота над термінологічним словником 

(електронний варіант) 

   **  

  

  Тема 2: Напрямки, стилі та манери в 

образотворчому мистецтві.  

2 год 10 год 6 год 0-12  

5  - Школа в мистецтві.  

- Колірна композиція та її види. 

Поняття колориту та його риси і ознаки в 

живописі.  

- Використання колористичного 

єдинства композиції в художніх творах 

відомих майстрів. 

+     

6-7 3 Завдання: Створити групи асоціативних 

композицій, що передають специфіку 

колориту: 

- ранок, день, вечір, ніч; 

- зима, весна, літо, осінь; 

- солодкий, кислий, солоний, гіркий; 

- танго, менует, вальс, рок-н-рол; 

Умови виконання завдання: зображення 

  4 шт.  Мобільні додатки: 

Spektra - Colors & Palettes 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ge.init5.spektra 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ge.init5.spektra


 

 

створюється без прив’язки до образу та за 

обмеженою кількістю кольорів до 5-6шт. 

Матеріал: гуаш. 

Орієнтовний розмір: 12х12см. 

8-9 4 Завдання: Творчий проект «Колір 

художника». 

Створити творчі композиції за попереднім 

аналізом творчості різних художників 

(техніки, манери, колориту).  

Передати в зображенні особливостей 

творчості відомих художників: 

- колірної гами; 

- техніки; 

- манери. 

Матеріал: гуаш. 

Орієнтовний розмір: формат А5. 

 4 шт.   Мобільні додатки: 

Изучаем живопись 
play.google.com/store/apps/details?id=org.arsborisov.studying

painting 

Угадай Художника 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pavelkoze

mirov.guesstheartist 

Art Challenge 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframe

work.artchallengeapp178051 

Пазлы Живопись: Угадай Художника 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.puzzleartgues

s 

Файн Арт 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inforotor.sa

as.galleries.fineart 

Скрытые Тайны на Картинах 

Великих Художников 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lory.Hidd
enObjects.Famous.Paintings.Object.Finding.Searching 

ARTWALL — Арт обои 3D 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artwallpa
pers 

Угадай художника Lite 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mikhailkrug
lov.painters_quiz_rus_free 

Пазлы Картины Художников 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netfocusa
pps.fineartpuzzlegamesfree 

Величайшие Художники: Игра-Пазл 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.absolutist.gr

eatestartistsjigsawpuzzlesfree 

  Робота над термінологічним словником 

(електронний варіант) 

   **  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.arsborisov.studyingpainting
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.arsborisov.studyingpainting
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pavelkozemirov.guesstheartist
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pavelkozemirov.guesstheartist
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.artchallengeapp178051
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.artchallengeapp178051
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.puzzleartguess
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.puzzleartguess
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inforotor.saas.galleries.fineart
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inforotor.saas.galleries.fineart
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lory.HiddenObjects.Famous.Paintings.Object.Finding.Searching
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lory.HiddenObjects.Famous.Paintings.Object.Finding.Searching
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artwallpapers
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artwallpapers
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mikhailkruglov.painters_quiz_rus_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mikhailkruglov.painters_quiz_rus_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netfocusapps.fineartpuzzlegamesfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netfocusapps.fineartpuzzlegamesfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.absolutist.greatestartistsjigsawpuzzlesfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.absolutist.greatestartistsjigsawpuzzlesfree


 

 

  Змістовий модуль 4. Сучасні 

технології в образотворчому 

мистецтві. 

2 год 16 год 12 год   

  Тема 1. Нетрадиційні техніки в 

образотворчому мистецтві. 

1 год 8 год 6 год 0-12  

10  - Особливості емоціонального та 

психологічного сприйняття кольору. 

- Кольорові асоціації.  

- Колір в дизайні інтер’єру та 

архітектурі.  

+     

11-13 5 Завдання: Створити композиційні 

зображення інтер’єрів «Колірні настрої». 

За допомогою колірних сполучень 

передати атмосферу, характерну певним 

психологічним станам(активні та 

спокійні): 

- турботливий; 

- традиційний; 

- споглядальний; 

- динамічний; 

- романтичний; 

- химерний; 

- чуттєвий 

Техніка: колаж; 

Матеріал: кольорові вирізки з 

поліграфічної продукції; 

Орієнтовний розмір: формат А5. 

 7 шт. +  Мобільні додатки: 

Цветная психология 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.de

v712859.app813030 

Живые палитры 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.imagerville.ba

lanceshot 

Цвет Комнаты 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.imagerville.ro

omcolor 

Spektra - Colors & Palettes 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ge.init5.spektra 

Цвет декоративной краски: 

очаровательный цвет 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PaintColor

Decorating.trendapp 

Color Block for designers 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Kidshandpri

nt.colorblock 

Домашний интерьер краска 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.InteriorPain

t.looster 

  Робота над термінологічним словником    **  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev712859.app813030
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev712859.app813030
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.imagerville.balanceshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.imagerville.balanceshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.imagerville.roomcolor
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.imagerville.roomcolor
https://play.google.com/store/apps/details?id=ge.init5.spektra
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PaintColorDecorating.trendapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PaintColorDecorating.trendapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Kidshandprint.colorblock
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Kidshandprint.colorblock
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.InteriorPaint.looster
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.InteriorPaint.looster


 

 

(електронний варіант) 

  

  Тема 2: Роль сучасних технологій в 

мистецтві.  

1 год 8 год 6 год 0-12  

14  Функції кольору в рекламі, кінематографі.       

15-16 6 Завдання: Творчий проект «Колір 

емоцій». 

- Переглянути кінострічку зі 

специфічним колірним вирішенням.  

- Проаналізувати особливості 

колірної гами та відповідність їй 

емоційних моментів, зображених у 

фільмі. 

- Створити творчу композицію , 

відтворивши в ній колористичні 

особливості фільму. 

Матеріал: гуаш. 

Орієнтовний розмір: формат А3 

 1 шт   Інтернет-ресурс: 

Муві баркод фільмів 

https://moviebarcode.tumblr.com/ 

Колірні палітри відомих фільмів 
https://photoplay.ru/zine/content/30-filmov-cvetovye-palitry 

 

Colormania игра 2019 Угадай цвет с 

логотипом Logo 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.gener

amobile.colormaniaguess 

Квиз : Лого игра 
https://play.google.com/store/apps/details?id=lemmingsatw

ork.quiz 

17 7 Завдання: Виконати міні-презентацію 

проекту «Колір емоцій» в програмі Power 

Point. 

Кількість слайдів: не менше 6 шт. 

  1 шт   

18 8 Термінологічний словник (роздрукований 

варіант) 

   12**  

  Всього 6 год 30 год 24 год 0-60  

https://moviebarcode.tumblr.com/
https://photoplay.ru/zine/content/30-filmov-cvetovye-palitry
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.generamobile.colormaniaguess
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.generamobile.colormaniaguess
https://play.google.com/store/apps/details?id=lemmingsatwork.quiz
https://play.google.com/store/apps/details?id=lemmingsatwork.quiz


 

 

8. Література для вивчення дисципліни. 

 

1. Архитектура. История, эпохи и стили / Мария Карла Претте, 

Альфонсо Де Джорджис: Пер. с итал. – М.: ЗАО ''Интербук-бизнес'', 2002. 

– 432 с.: ил. 

2. Бренда Маллон. Творческая визуализация и цвет / Бренда Маллон. – 

М.: Галактион, 2001. – 192 с 

3. Никитина Т. А. Цветоведение и колористика. Цвет в 

промышленном дизайне: учеб. Пособие / Т.А. Никитина. – СПб.: Изд-во 

Политехн. ун-та, 2008. – 144 с. 

4. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / 

Л.В.Шокорова. –2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017 

- 74 стр. 

5. Даглдиян К.Т., Абстрактная композиция: основы теории и 

практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре (с 

электронным приложением) ): учеб. пособие для вузов / Даглдиян К.Т., 

Поливода Б.А. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 208 с. 

 

 

 

Допоміжна: 

 

1. Айсмен Л. Дао цвета / - М.: ООО «Издательство «Эксмо», 2005. - 

173с. 

2. Архитектурная колористика. Цвет в интерьере : учебное пособие 

для студентов специальности 270301 «Архитектура» очной формы 

обучения / сост. В.Ю.Рыбникова, И.В.Кулага. - Кострома: КГСХА 207. - 

40с. 

3. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти: навч. посіб. – 2 

вид., перероб. і допов. / М. А. Кириченко, М. І. Кириченко. – К.: Вища 

школа, 2002. – 190 с.: іл.  

4. Печенюк Т. Кольорознавство / Т. Печенюк. – К.: Грані-Т, 2009. – 

192 с. 

5. Пічкур М. Метод стилізації як засіб творчого розвитку майбутнього 

дизайнера на заняттях з композиції / М. Пічкур // Проблеми підготовки 

сучасного вчителя. - 2014. - № 10(3). - С. 105-110. 

6. Протас Н.Н. Цвет в архитектуре. Курс лекций 

7.  

8. Шахова К. А. Великие европейские живописцы XV – XVII вв. / К. 

А. Шахова. – Киев: Вища школа, 1988. – 190 с. 

9.  Шахова К. А. Творчество великих европейских художников XV – 

XVIII вв. / К. А. Шахова. – Киев: Вища школа, 1980. – 174 с. 

 
 

https://www.studmed.ru/aysmen-l-dao-cveta_14995ccdd2d.html


 

 

10.  15 визуально ярких фильмов с удивительными цветовыми 

палитрами https://cameralabs.org/11944-15-vizualno-yarkikh-filmov-s-

udivitelnymi-tsvetovymi-palitrami 

11.  5 доказательств, что цвет в кино решает все 

https://www.adme.ru/tvorchestvo-kino/5-tryukov-kotorye-sposoben-sdelat-s-

filmom-cvet-1649065/ 

12.  Десять фильмов с красивыми цветовыми решениями 

https://movies.platfor.ma/beautiful-movies 

13.  Жанровая гамма 

https://posmotre.li/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B

2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 

14.  Самые популярные цветовые схемы в кино https://say-hi.me/24-

kadra/samye-populyarnye-cvetovye-sxemy-v-kino.html 

15.  Цветовая палитра в кино как отдельный вид прекрасного. 

https://pikabu.ru/story/tsvetovaya_palitra_v_kino_kak_otdelnyiy_vid_prekrasn

ogo_4929937 

 

9. Політика виставлення балів. Вимоги викладача. 

 

Враховуються бали набрані в процесі поточного та підсумкового контролю 

за семестр, обов’язково враховуються присутність студента на заняттях, його 

активність; дотримання політики курсу.  

В процесі освоєння навчальної програми курсу студент повинен 

підготувати ряд матеріалів: 

Змістовий модуль 3. Колірна гармонізація в образотворчому мистецтві - 

передбачає підготовку альбому-каталогу робіт та термінологічного словника. 

Змістовий модуль 4. Сучасні технології в образотворчому мистецтві - 

передбачає підготовку альбому-каталогу творчих робіт, створення відео-

презентації в програмі Power Point. 

Протягом навчального семестру готується  термінологічний словник. 
 

За результатами виконання програми курсу студент повинен зібрати 

роботи в альбом-каталог, який оцінюється сумарно. Оцінювання робіт 

(альбомів) проводиться за дотримання таких вимог: 

- своєчасність виконання навчальних завдань;  

- наявність повного обсягу лабораторних та самостійних робіт за семестр 

(в разі відсутності хоча б однієї роботи, завдання вважається невиконаним і 

не може бути оціненим); 

- самостійність виконання; 

-творчий підхід у виконанні завдань та ініціативність у навчальній 

діяльності; 

- якість виконання навчальних завдань - старанна, акуратна проробка та 

висока художня культура виконання роботи, складність розробленої 

композиції, втіленість у неї ідеї; 

https://cameralabs.org/11944-15-vizualno-yarkikh-filmov-s-udivitelnymi-tsvetovymi-palitrami
https://cameralabs.org/11944-15-vizualno-yarkikh-filmov-s-udivitelnymi-tsvetovymi-palitrami
https://www.adme.ru/tvorchestvo-kino/5-tryukov-kotorye-sposoben-sdelat-s-filmom-cvet-1649065/
https://www.adme.ru/tvorchestvo-kino/5-tryukov-kotorye-sposoben-sdelat-s-filmom-cvet-1649065/
https://movies.platfor.ma/beautiful-movies
https://posmotre.li/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://posmotre.li/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://say-hi.me/24-kadra/samye-populyarnye-cvetovye-sxemy-v-kino.html
https://say-hi.me/24-kadra/samye-populyarnye-cvetovye-sxemy-v-kino.html
https://pikabu.ru/story/tsvetovaya_palitra_v_kino_kak_otdelnyiy_vid_prekrasnogo_4929937
https://pikabu.ru/story/tsvetovaya_palitra_v_kino_kak_otdelnyiy_vid_prekrasnogo_4929937


 

 

Виконані завдання курсу мають бути охайними, акуратно оформленими 

та презентованими згідно з вимогами. 

 

  



 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни 

«Основи образотворчої грамоти та кольорознавство», є сумою балів за 

виконання лабораторних завдань та самостійну роботу. Впродовж семестру 

студент за виконання завдань отримує – 60 балів під час складання ІІ модулів і 

40 балів - за екзамен. 

 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

ІІ семестр 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий тест 

(екзамен) Сума 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4   

100 

Т1 Т2 Т1 Т2 Словник 

 12 12 12 12 12 

60 40 

 

Критерії до альбому-каталогу виконаних завдань: 

 

12-10 балів 

- виконані роботи характеризуються високим професійним рівнем, вільним 

володінням основними теоретичними знаннями, практичним застосуванням 

засобів відображення заданих тем у практичних роботах та творчим підходом до 

створення художніх образів; студент доцільно обирає матеріали, техніку та засоби 

для створення художнього образу, дотримується технології роботи з кольором, 

активно проявляє вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 

навчальною програмою, має творчий підхід у виконанні завдань; розуміє та 

вільно користується законами та принципами колористичної гармонії у 

створенні цілісного образу. 

 

9-7 балів      

Роботи виконані акуратно, з дотриманням строків здачі, творчим підходом до 

створення художнього образу, але навички роботи з різними матеріалами та 

техніками потребують удосконалення; технологія виконання або ж деякі елементи 

практичних робіт недостатньо відповідають вимогам завдання. Культура 

виконання завдань в цілому відповідає нормам, характеризується достатнім 

володінням основними практичними знаннями в галузі кольорознавства та 

достатнім рівнем використання засобів графічного зображення.  

 

6-4 балів  

Присутні суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент 

спроможний усунути їх з допомогою викладача; технологія виконання або ж деякі 

елементи практичних робіт недостатньо відповідають вимогам завдання; роботи 

виконані неакуратно, мають неохайний вигляд, технічна культура виконання 



 

 

недостатня. Завдання здавались з суттєвим запізнення; практичні завдання, 

передбачені навчальною програмою, виконані без творчого підходу та за зразком; 

практичні роботи досить примітивні. 

 

3-0 балів  

Виконані роботи вимогам завдання не відповідають, присутні суттєві 

помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх з 

допомогою викладача; завдання виконані неакуратно, мають неохайний вигляд, 

технічна культура виконання недостатня. Завдання здавались з суттєвим 

запізненням; технологія виконання не відповідає вимогам завдання. 

 

*Згідно з навчальним планом студент повинен створити словник термінів 

за тематичними блоками відповідно до лекційного матеріалу. Наявність 

словника в першому семестрі оцінюється в 20 балів за умови його коректного 

оформлення: 

 словник має містити не менше 20 термінів за 1 лекцію; 

 дизайн сторінок має бути підпорядкований одному конкретному 

дизайнерському рішенню і мати схематичну структуру. 

 на сторінці повинні бути визначення терміну, його ілюстрація з підписом 

автора та іншими даними, наприклад, епоха, техніка виконання, напрямок і т.д.; 

 інформація про термін повинна бути чіткою, лаконічною, з обов’язковим 

посиланням на ресурс; 

 фото ілюстрацій мають бути чіткими, розбірливими; 

 матеріал подається по закінченню семестрового курсу в папці в 

роздрукованому та охайному вигляді. 

 

Словникова робота проводиться протягом навчального курсу і 

перевіряється поточним контролем в електронному варіанті. 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 



 

 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

90 – 100 – Виконані всі практичні та самостійні роботи повністю 

відповідають поставленому завданню. Завдання з практичних і самостійних робіт 

привертають увагу виявами зацікавленого художньо-емоційного ставлення 

студента до поставленого завдання. Роботи виконані акуратно, якісно, на рівні 

зразків з метою використання їх у методичних цілях та з додержанням строків 

здачі. 

- виконані роботи характеризуються високим професійним рівнем, вільним 

володінням основними теоретичними знаннями, практичним застосуванням 

засобів відображення заданих тем у практичних роботах та творчим підходом до 

створення художніх образів. 

- студент проявляє повні системні теоретичні знання з дисципліни, досконало 

володіє професійною термінологією, свідомо її застосовує. 

- доцільно обирає матеріали, техніку та засоби для створення художнього 

образу, дотримується технології роботи з кольором, активно проявляє вміння 

вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою, має 

творчий підхід у виконанні завдань. 

- розуміє та вільно користується законами та принципами колористичної 

гармонії, має розвинене асоціативне сприйняття кольору та практично його 

застосовує у створенні цілісного образу. 

- здійснює пошук, аналіз інформації з різних джерел та коректно оброблює 

її в практичній роботі. 

 

82 – 89 – Виконані практичні та самостійні роботи повністю відповідають 

поставленому завданню. Завдання з практичних і самостійних робіт привертають 

увагу виявами зацікавленого художньо-емоційного ставлення студента до 

поставленого завдання.  

- роботи виконані акуратно, з дотриманням строків здачі, творчим підходом 

до створення художнього образу, але навички роботи з різними матеріалами та 

техніками потребують удосконалення. 

- студент володіє колористичним мисленням та розумінням, виявляє повні 

систематичні знання із дисципліни, але у відповіді наявні незначні помилки. 

- технологія виконання або ж деякі елементи практичних робіт недостатньо 

відповідають вимогам завдання. Культура виконання завдань в цілому відповідає 

нормам.  

- характеризується достатнім володінням основними практичними знаннями 

в галузі кольорознавства та достатнім рівнем використання засобів графічного 

зображення.  

- здійснює пошук, аналіз інформації з різних джерел, оброблює її в 

практичній роботі, здатний аналізувати роботу та самостійно виправити допущені 

незначні помилки;  

- володіє професійною термінологією, доцільно її застосовує. 



 

 

 

74 – 81 – Виконані практичні та самостійні роботи відповідають 

поставленому завданню, але допущені незначні помилки. Завдання з практичних і 

самостійних робіт привертають увагу виявами зацікавленого художньо-

емоційного ставлення студента до поставленого завдання.  

- роботи виконані не дуже охайно, з дотриманням строків здачі, творчим 

підходом до створення художнього образу, але навички роботи з різними 

матеріалами та техніками потребують удосконалення. 

- студент достатньо володіє колористичним мисленням та розумінням, 

виявляє повні систематичними знаннями із дисципліни, але у відповіді наявні 

незначні помилки. 

- технологія виконання або ж деякі елементи практичних робіт недостатньо 

відповідають вимогам завдання. Культура виконання завдань в цілому відповідає 

нормам.  

- характеризується достатнім володінням основними практичними знаннями 

в галузі кольорознавства та достатнім рівнем використання засобів графічного 

зображення.  

- самостійно не здійснює пошук, аналіз інформації з різних джерел, 

оброблює її в практичній роботі , здатний аналізувати роботу та самостійно 

виправити допущені незначні помилки. 

- володіє професійною термінологією, доцільно її застосовує на середньому 

рівні. 

 

64 – 73 – Студент володіє основним матеріалом на досить посередньому рівні 

та демонструє знання в обсязі достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

фахової діяльності. Має обмежений термінологічний запас. 

- присутні суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент 

спроможний усунути їх з допомогою викладача. 

- студент володіє прийомами графічного зображення на елементарному рівні 

вимог програми. 

- технологія виконання або ж деякі елементи практичних робіт недостатньо 

відповідають вимогам завдання. 

- завдання виконані неакуратно, мають неохайний вигляд, технічна культура 

виконання недостатня. Завдання здавались з суттєвим запізненням. 

- недосить доцільно обирає матеріали, техніку та засоби для створення 

художнього образу, в технології роботи з кольором спостерігаються низька якість. 

- практичні завдання, передбачені навчальною програмою, виконані без 

творчого підходу та за зразком. Не може генерувати власні творчі ідеї. 

- спостерігаються помилки у використанні законів та принципів 

колористичної гармонії, у створенні цілісного образу за зразками. Асоціативне 

сприйняття кольору недостатньо розвинене та практично застосовується 

несвідомо. 

- студент здійснює пошук, аналіз інформації з обмежених джерел та 

обробляє її в практичній роботі досить примітивно. 

 



 

 

60 – 63 – Студент не виявляє розуміння понять і термінів дисципліни, 

припускається значних помилок у виконанні робіт. Не володіє основним 

матеріалом та не може продемонструвати знання в на рівні, достатньому для 

подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності. 

- виконані роботи вимогам завдання не відповідають, присутні суттєві 

помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх з 

допомогою викладача. 

- завдання виконані неакуратно, мають неохайний вигляд, технічна культура 

виконання недостатня. Завдання здавались з суттєвим запізненням. 

- практичні завдання, передбачені навчальною програмою, виконані без 

творчого підходу та за зразком. Не може генерувати власні творчі ідеї. 

- недоцільно обирає матеріали, техніку та засоби для створення художнього 

образу, в технології роботи з кольором спостерігаються низька якість. 

- не виявляє знання та розуміння законів та принципів колористичної 

гармонії, асоціативне сприйняття кольору недостатньо розвинене та практично 

не застосовується у створенні цілісного образу з зразками. 

- не здійснює пошук, аналіз інформації. 

- студент погано володіє прийомами графічного зображення. 

- технологія виконання не відповідає вимогам завдання. 

 

35 – 59 – Студент не виявляє розуміння понять і термінів дисципліни. Не 

володіє основним матеріалом та не може продемонструвати знання в на рівні, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності. Практичні 

роботи не виконані в повному обсязі та на належному рівні, неакуратно, мають 

неохайний вигляд, технічна культура виконання недостатня. Завдання здавались з 

суттєвим запізненням. 

- не виявляє знання та розуміння законів та принципів колористичної 

гармонії, асоціативне сприйняття кольору недостатньо розвинене та практично 

не застосовується у створенні цілісного образу з зразками. 

- не здійснює пошук, аналіз інформації. 

- студент погано володіє прийомами графічного зображення. 

- технологія виконання не відповідає вимогам завдання. 

 

 

9. Підсумковий контроль - екзамен. 

 

Критерії оцінювання відповіді на екзамені 

 

40-35 -Студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усної відповіді. Глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань, наводить яскраві показові 

приклади. 

34- 25 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усного виступу, в основному розкриває зміст теоретичних 

питань. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 



 

 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки у визначенні термінів. 

24- 15 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усної відповіді, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної термінології, 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки 

14 -10 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усної 

відповіді, недостатньо розкриває зміст теоретичних, допускаючи при цьому 

суттєві неточності в термінології та її визначеннях 

9 - 5 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усного виступу, допускаючи при цьому суттєві 

теоретичні помилки. 

4 - 0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань. 

 
 

Питання до екзамену. 

1. Дайте характеристику видам образотворчого мистецтва. 

2. Опишіть методи змішування кольорів. 

3. Дайте характеристику жанрам образотворчого мистецтва. 

4. Визначте поняття колірної гами. Обумовленість естетики колірних 

сполучень у різних етносів. 

5. Дайте характеристику семантичним засобам образотворчого мистецтва. 

6. Поняття колірної гармонії та її ознаки. 

7. Дайте характеристику технікам графіки. 

8. Дайте визначення кольору як явищу в природі. Параметри характеристики 

кольору. 

9. Опишіть особливості матеріалів графіки. 

10.  Опишіть історичні етапи класифікації кольорів.  

11. Дайте характеристику технікам образотворчого мистецтва. 

12.  Теорія контрастів за Й. Іттеном. Види контрастів. 

13. Розкрийте роль сучасних технологій в мистецтві. 

14. Дайте визначення поняттю колориту в живописі. Типи колориту. 

15. Зробіть порівняльний аналіз традиційних та не традиційних технік в 

мистецтві. 

16. Колірні асоціації і основні якості кольору. 

17. На які види поділяється малюнок? Дайте їх характеристику. 

18. Символіка кольору (позитивна та негативна). 

19. Розкрийте поняття стилю в образотворчому мистецтві. 

20.  Класифікація колірних гармоній. 

21. Розкрийте поняття школи в мистецтві. 

22. Опишіть риси та ознаки колориту в живописі. Назвіть приклади художніх 

творів з використанням колористичного єдинства композиції. 

23. Розкрийте поняття напрямку в образотворчому мистецтві. 



 

 

24.  Розкрийте особливості емоціонального та психологічного сприйняття 

кольору. Кольорові асоціації.  

25. Дайте визначення, охарактеризуйте нетрадиційні техніки в образотворчому 

мистецтві. 

26. Поняття колірної композиції та її види. 

27. Розкрийте поняття манери в образотворчому мистецтві. 

28. Функція кольору в природі. Природна гармонія кольорів. 

29. Опишіть особливості матеріалів для живопису 

30.  Особливості кольору в архітектурних стилях. 

31. Яка функція кольору в графіці? 

32. Дайте характеристику поняттям контрасту, нюансу, акценту. 

33. Поняття та методи стилізації. 

34.  Опишіть принципи колірної гармонії.  

35. Дайте характеристику технікам акварельного живопису. 

36. Колір в декоративному мистецтві України. 

37. Світлотінь в рисунку. 

38.  Дайте характеристику виду колірної гармонії за принципом 

конструктивної побудови. 

39. Опишіть основні етапи виконання етюду. 

40.  Особливості колірної гами української палітри. 

41. Опишіть основні закони лінійної, повітряної і колірної перспектив. 

42. Функції кольору в рекламі. 
 
 
 
 
 
 


	ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ГРАМОТИ ТА КОЛЬОРОЗНАВСТВО
	СИЛАБУС
	8. Література для вивчення дисципліни.


