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Кредо викладача 

« Не кожну дитину можна зробити 

художником, але кожну можна навчити 

бачити прекрасне » 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ГУРТКА 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

«ВЕРНІСАЖ» 

Адресат програми вихованці від 7 до 18 років. 

Рівні навчання: початковий, основний і вищій рівні 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

В умовах сьогодення особливо актуальними є формування особистості, 

розвиток її найдієвіших сил і можливостей. Одним із важливих параметрів 

повноцінного та гармонійного зростання особистості є її здатність творити. 

Розвиток цього творчого потенціалу покладається як на шкільну так і на 

позашкільну освіту. Універсальними у вирішенні завдань художнього й 

особистісного розвитку дітей, громадського та духовного становлення 

підростаючого покоління є заняття з образотворчого мистецтва. Це зумовлено 

тим, що вже у ранньому віці образотворча діяльність становить одну з 

найдоступніших і емоційнозахоплюючих форм творчості дитини.  

У процесі малювання, ліплення та конструювання вихованці набувають 

активності, самостійності й ініціативності, у них виховуються товариські 

відносини, почуття взаємодопомоги та взаємоповаги.  

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами 

студії образотворчого мистецтва. Основні завдання полягають у формуванні 

таких компетентностей:  

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які 

стосуються образотворчого мистецтва. 

 2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками живопису, графіки, 

конструювання, скульптури, декоративного мистецтва.  



3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей: 

спостережливості, відчуття масштабу, кольору та пропорцій, художньообразного 

сприйняття побаченого та його творчого відображення засобами мистецтва, 

варіативності та асоціативності.  

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення 

до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; 

популяризації народних промислів.  

Програма розрахована на роботу з дітьми віком від 5 до 18 років. Заняття 

проводяться двічі на тиждень, загальною кількістю 6 год.  

Програма інтегрує знання гуртківців з образотворчого мистецтва, 

народознавства, креслення.  

Основною формою навчання образотворчому мистецтву дітей у групах 

початкового рівня є гра, під час якої відбувається поступовий перехід від простих 

до складніших видів творчості 

У цьому віці учні займаються малюванням, ліпленням, аплікацією, 

конструюванням.  

Виконання малюнків кольоровими олівцями — одне з найулюбленіших 

занять дітей, яке сприяє розвитку їхньої фантазії та творчої активності. Творча 

робота, що виконується кольоровими олівцями, має свої особливості. Спочатку 

зображення вимальовується за допомогою лінії, а потім заштриховується. Така 

послідовність сприяє розвитку аналітичного мислення дитини. Крім того, лінійні 

контури допомагають у розфарбуванні об'єкту олівцем, ясно вказуючи на межі 

окремих частин. Під час малювання можна також використовувати м'який 

матеріал: вугілля, сангіну, пастель. Ці матеріали дозволяють зосередити увагу 

вихованців на формі та фактурі зображення.  

Використання фарб має велике значення для розвитку в учнів почуття 

кольору та форми, оскільки фарбами краще передавати кольорове розмаїття 



навколишнього світу. Виконання подібного завдання олівцем набагато 

складніше, бо це потребує розвинутих технічних навичок.  

На уроках ліплення використовується м'який пластичний матеріал 

(пластилін або глина), який легко піддається дитячій руці. Діти виконують роботу 

на площині та в об'ємі за гнучкою методикою: спочатку вивчають прості, а потім 

створюють складні форми. Заняття аплікацією — це знайомство з матеріалами 

різних видів, вивчення законів композиції. Виконання аплікаційних зображень 

дає дітям можливість оволодіти навичками роботи з ножицями, прийомами 

клеєння тощо.  

Метою завдань з конструювання є розвиток художньо-творчого мислення 

й творчої фантазії вихованців. Діти вчаться виготовляти оригамі з домальовкою, 

ялинкові прикраси, сувеніри, вітальні картки та ін.  

Художньо-творча активність дітей спрямована не лише на відтворення 

художнього образу, але й на обговорення малюнка. Основою спілкування між 

педагогом і дитиною є діалог. Уроки малювання чергуються з уроками ліплення, 

аплікації та конструювання; в їхню структуру включаються рухливі паузи, 

вправи, що сприяють зняттю м'язової напруги руки, тулуба, покращують 

позитивний емоційний стан дитини.  

На заняттях основного рівня завдання педагога полягає в тому, щоб 

найбільш ефективно розвинути творчі здібності учнів, забезпечити формування у 

них практичних навичок образотворення.  

Відомі педагоги А. А. Левін, А. А. Мелік-Пашаєв, 3. Н. Новлянська 

наголошують, що для того, щоб продукт дитячої творчості набув статусу витвору 

мистецтва або вважався технічною новацією, щоб акт творчості стався у повному, 

соціальному значенні слова, дорослий повинен перебрати на себе функцію 

відсутнього у дитини «внутрішнього критика». Маючи необхідні знання, 

художній смак, він не лише відхиляє невдале, а й обирає серед багатьох варіантів 

той, який має технічну або художню цінність. Дитячий твір необхідно сприймати 



таким, яким він є, не додаючи до нього жодного власного штриха. Педагог лише 

визначає, що одна з дитячих робіт заслуговує на увагу а інша не зовсім досконала 

з тих чи інших причин. У жодному разі не можна протиставляти за ступенем 

«талановитості» роботи однолітків. Негативне суперництво всередині дитячого 

колективу неприпустиме та згубне, адже воно робить небезкорисливими мотиви 

дитячої творчої діяльності.  

Педагог має спрямувати свої зусилля на формування у гуртківців 

особистої пізнавальної активності шляхом досягнення позитивних емоцій, 

вольових якостей, самодисципліни та самооцінки. Остання в свою чергу впливає 

на формування самоповаги та упевненості дитини в собі; формування 

демократичного ставлення до процесу навчання, вміння вихованців 

висловлювати свою точку зору, розвиток усвідомлення ними важливості та 

корисності виконаної роботи. Важливим етапом навчання основного рівня є 

вивчення дітьми видів, жанрів і специфіки художнього образу, знайомство їх із 

синтезом мистецтв і засобами художньої виразності, засвоєння різноманітних 

технічних прийомів створення художніх робіт.  

Учні опановують ускладнення палітри кольорів, створення загальної гами 

творчої роботи та передавання фактури предметів різними засобами. Педагогові 

слід докласти зусиль, аби його вихованці засвоїли основні положення 

образотворчої грамоти. Колір на картині й колір у природі — дві різні речі. 

Невідповідність діапазону кольорів природи і палітри художника змушують його 

не копіювати, а зображувати. Від того мистецтво живопису поєднує у собі 

пізнання про дійсність, а не її копію, а зображення не є повторенням побаченого, 

а образом. У зв'язку з цим художник завжди виконує переведення нескінченої 

кількості кольорових гармоній природи на обмежений набір фарб, а об'ємно-

просторове життя кольору — на суму кольорових плям на площині. Разом із 

вирішенням колористичних завдань діти засвоюють композиційні прийоми та 

способи композиційної організації площини, вивчають закони перспективи. Під 

час занять із вихованцями використовуються різні методи. Наприклад, 



правильному зображенню форми, кольору та розташування предмета у площині 

картини передує його детальне вивчення.  

Малюнок може бути виконаний учнями згідно з власною фантазією. Під 

час такої роботи значна увага має приділятися створенню композиції. Спочатку 

юний художник придумує ескіз, який має висловити його задум. Потім 

зображення переноситься на аркуш більшого розміру, де предмети або об'єкти 

зображуються ретельніше. Робота фарбами починається з розробки форми або 

контрформи.  

На заняттях слід використовуються зразки, особливо коли ведуться 

декоративні та дизайнерські роботи, а тому метою завдання стає засвоєння 

різноманітних прийомів.  

Ще одним методом роботи з дітьми цієї вікової категорії є імпровізація, 

яка заохочує вихованців. Протягом перших трьох років навчання на основному 

рівні проводяться заняття за однією темою, але з різним програмним змістом для 

дітей кожної вікової категорії. Вищий рівень передбачає засвоєння таких 

головних тем: простір, об'єм, форма, колір і закони композиції. Значна частина 

занять присвячується використанню кольору, як засобу гармонізації форми та 

художньої виразності.  

Велика увага приділяється засвоєнню поняття про специфіку 

декоративного образу, про декор, як засіб збагачення форми й композиційної 

організації образотворчої поверхні та створення декоративних композицій. На 

заняттях живописом вихованці працюють у жанрах натюрморту, пейзажу та 

портрету Така робота вимагає знання основних законів зображення: вибору точки 

зору, врахування явищ лінійної перспективи, дотримання колористичної єдності 

зображення, відтворення особливостей будови окремих складових частин 

композиції, взаємозв'язок частин і цілого.  

На заняттях із малюнка вивчаються правила перспективи, передавання 

форми й пропорцій, прийоми зображення світлотіні. Роботи виконуються у 



графічній техніці за допомогою штриха, лінії, плями, крапки. Значна частина 

занять відводиться малюванню людини і тварин, вивченню їхньої будови та 

зовнішнім особливостям.  

Студійцям пропонуються завдання на створення одно- та багатофігурних 

композицій, малювання людей і тварин у русі.  

На основі набутих знань із живопису та малюнка студійці вивчають 

декоративно-прикладне мистецтво. Вони знайомляться з народною творчістю та 

освоюють прийоми роботи народних майстрів, виконують розписи тканини у 

техніці батика та займаються писанкарством. Обов'язковою є робота на пленері 

— малювання тварин і рослин із натури, відтворення стану природи у пейзажах і 

натюрмортах.  

У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно 

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 

позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства освіти 

і науки України від 11.08.2004, № 651. 

 Програма є орієнтовною, а тому керівник колективу може вносити зміни 

та доповнення до її змісту, враховуючи умови. Кількість годин та їхній розподіл 

за темами програми теж є орієнтовними. Керівник колективу може сам визначати 

доцільність такого розподілу і вносити до програми відповідні корективи. 

 

 

                                        Початковий рівень 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Розділ, тема 

Кількість годин 

усього теоретичні 

заняття  

практичні 

заняття 

1. Вступне заняття 2 2 _ 



2. Малювання 48 8 40 

3. Ліплення 20 2 18 

4. Аплікація 20 2 18 

5. Конструювання 20 2 18 

6. Екскурсії, конкурси, свята, 

виставки 

12 _ 12 

7. Підсумкове заняття 2 2 _ 

 Разом 144 20 124 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основний рівень 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Розділ, тема 

Кількість годин 

усього теоретичні 

заняття  

практичні 

заняття 

1. Вступне заняття 2 2 _ 

2. Станковий і декоративний живопис 52 4 40 

3. Графіка 60 4 18 

4. Тематична і декоративна 

композиція 

40 4 18 

5. Скульптура  20 2 18 

6. Екскурсії, конкурси, свята, 

виставки 

24 _ 12 

7. Робота на пленері 16 - _ 

8. Підсумкове заняття 2 2  

Разом 144 18 198 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вищий рівень 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Розділ, тема 

Кількість годин 

усього теоретичні 

заняття  

практичні 

заняття 

1. Вступне заняття 2 2 _ 

2. Живопис  74 4 70 

3. Графіка 54 2 52 

4. Композиція  80 4 76 

5. Декоративно-ужиткове мистецтво 64 4 60 

6. Робота на пленері 28 _ 28 

7. Екскурсії, конкурси, свята, 

виставки 

20 _ 20 

8. Підсумкове заняття 2 2 _ 

Разом 324 18 306 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Учні повинні знати: 

 ⎯ правила користування графічним матеріалом;  

⎯ основні кольори та їхні особливості;  

⎯ прийоми розташування предметів на площині;  

⎯ способи відтворення простих предметів;  

⎯ способи передавання будови, пропорцій, форми, об'єму предметів; 

 ⎯ способи передавання форми та об'єму предметів засобами світлотіні з 

урахуванням тональних відношень;  

⎯ правила виконання художніх робіт із матеріалів різних видів;  

⎯ закони композиції;  

⎯ пропорції людського тіла.  

Учні повинні вміти:  

⎯ сприймати малюнок як основу усіх видів образотворчого мистецтва;  

⎯ працювати олівцем, пастеллю, вугіллям, тушшю, крейдою;  

⎯ передавати колір предметів та кольорові співвідношення між предметами;  

⎯ використовувати у роботі основні закони композиції;  

⎯ користуватися законами лінійної перспективи;  

⎯ володіти різними видами розпису; ⎯ користуватися олівцем, пастеллю, крейдою, 

вугіллям;  

⎯ зображувати прості предмети;  

⎯ працювати з різними матеріалами;  

⎯ володіти прийомами вирізування та склеювання;  

⎯ створювати прості об'ємні форми. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ 

СТУДІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

Основне обладнання Кількість 

Моделі об'ємні 

Гіпсові фігури геометричних тіл (куби, кулі, циліндри, конуси,…) 1 к-т 



Гіпсові голови 1 к-т 

Гіпсові резетки 5 шт 

Гіпсові частини обличчя 1 к-т 

Предмети побуту (глечики, горщики, тарілки тощо) 20 шт 

Моделі площинні 

Картонні фігури людини 10 шт 

Картонні фігури тварин з рухомими частинами 10 шт 

Інструменти 

Ножиці побутові 20 шт 

Пензлі різних розмірів 20 наб. 

Набір різців по лінолеуму 2 наб. 

Пера 20 шт 

Лінійка дерев'яна 300 мм 20 шт 

Обладнання 

Дошки  

За 

кількістю 

робочих 

місць 

Дерев'яні підрамники 

Електроприлад для розігріву воску 

Мольберти 

Станки для ліплення 

Спорядження екскурсійне 

Планшет 20 шт 

Етюдник 10 шт 

Матеріали 

Акварельні фарби 20 наб. 

Анілінові барвники 20 наб. 

Воскові олівці 20 наб. 

Вугілля для малювання 20 наб. 

Гуаш 20 наб. 

Клей ПВА 20 наб. 

Кольорові олівці 20 наб. 

Кольоровий картон 20 наб. 

Кольоровий папір 20 наб. 

Папір для акварелі 20 наб. 

Папір для малювання 20 наб. 

Пастель 20 наб. 

Прості олівці 20 наб. 

Крейда 20 наб. 

Фломастери 20 наб. 

Основне обладнання 

Таблиці з образотворчого мистецтва 2 к-т  2 к-т 

Картини 

Репродукції картин класиків 1 к-т 

Репродукції картин сучасних художників 1 к-т 



 

 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1. Антонович Є. А., Свид С. П., Шпільчак В. А. Поглиблене вивчення образотворчого мистецтва. — К., 

1990. 2. Антонович Є. А., Свид С. П., Шпільчак В. А. Програми для шкіл із поглибленим теоретичним і 

практичним вивченням образотворчого мистецтва та архітектури. — К., 1990. 3. Аронов В. Р. Художник 

и предметное творчество. — М., 1987. 4. Гусакова М. А. Аппликация. — М., 1987. 5. Доронова Т. Н., 

Якобсон С. Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. — М., 1992. 6. Ельшевская 

Г. В. Модель и образ. — М., 1986. 7. Еренгросс Б. Незвичайна наука естетика. — К., 1982. 8. Задорожний 

В. I., Боровиков О. Я. Уроки образотворчого мистецтва в 1-3 класах. — К., 1982. 9. Каменева Е. Знай и 

умей. — М., 1987. 10. Любарська Л. М., Резніченко М. І. Образотворче мистецтво в 1-4 класах. — К., 1996. 

11. Немецкий Б. М., Фомина Н. Н., Коротеева Е. И., Михайлова Н. М. Изобразительное искусство и 

художественный труд. — М., 1991. 12. Соронович О. Д., Печеняк О. С. Експериментальна програма для 

середньої загальноосвітньої школи. — К., 1998. 13. Серова Г. Г., Савинский В. Е. Художник и педагог. — 

М., 1983. 14. Платонова Н. И., Синюкова В. Д. Энциклопедический словарь юного художника. — М., 1983. 

15. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. — М., 1985. 16. Юный художник. 

— М., 1985. 

 

 

 

 

ОСВІТА 

Навчався в Київській академії декоративно-

прикладного мистецтва та дизайну ім. Михайла 

Бойчука. 

На кафедрі: 

Бакалаврат- Монументальний живопис. 

Магістратура- Станковий живопис. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

 



Щоб картина викликала у глядача емоції якими я наповнив її, щоб ніхто не 

залишився байдужим. Аналізуючи досвід інших митців- з’ясував певні 

закономірності. Основи вивчення графічного твору і твору живопису тісно 

поєднані з законами композиції. Аналіз науково-теоретичних досліджень 

вчених, художників-педагогів та мистецтвознавців в області теорії композиції, 

довів, що існують різні точки зору на головні композиційні закономірності. Так, 

наприклад, Є. Шорохов виділяє чотири основних закони композиції, зокрема 

закон цілісності, типізації, контрастів та підпорядкування всіх складових 

ідейному задуму картини, О. Голубева стверджує, що існує лише два головних 

закони: перший – закон рівноваги, другий – закон єдності та підпорядкованості. 

З позиції Р. Паранюшкина не слід використовувати термін «закон композиції», 

він формулює п’ять якостей, які є провідними при створенні художнього образу: 

узагальнення та типізація, емоційна наповненість, узагальнена значущість 

образу, новизна та життєвість.Таке розмаїття трактувань щодо визначень законів 

композиції викликане змішуванням поняття: «закони композиції», «правила 

композиції» та «принципи композиції».Людина працюючи над художнім твором 

об'єднує частини так, щоб вони утворили єдине ціле. Наявність цілого – перший 

закон композиції. Ціле складається з частин. Ці частини знаходяться в певному 

співвідношенні за величиною один з одним та цілим – це пропорції. Як 

розташовані частини цілого один до одного пов’язано з поняттям симетрії. 

Частини цілого повторюються або певним чином чергуються. Це ритм. І, 

нарешті, частини об’єднуються навколо чогось головного.  Гармонія – закон 

саме такої єдності, закон цілого. Гармонія є зв’язком різних частин в єдине ціле. 

цей зв'язок є складним та різноманітним. Тому, поєднуючи різні елементи в 

гармонійну композицію необхідно, щоб композиція була єдина. Це має бути 

відображено в єдності пластичного рішення, образного розкриття теми, 

колористичного і фактурного рішення. Кожен елемент в картині має логічно 

взаємодіяти з іншими елементами та виконувати свою роль, без якої неможливо 

було б гармонійне завершення композиції. Композиція виступає як система 

внутрішніх зв’язків, які поєднують всі компоненти форми та змісту в єдине ціле. 



Цілісності зображення можна досягти шляхом підпорядкування. Але, 

перш за все, потрібно звернути увагу на організацію композиційного центру, так 

як в більшості випадків підпорядкування відбувається між центром і іншими 

елементами. При організації композиційного центру варто враховувати закони 

візуального сприйняття на площині. Без них не знайти головного, це можливо 

лише завдяки протиставленню. 

Продовжуючи тему єдності цілісного твору, зрозуміло, що пропорції і є 

тим засобом, в основі якого закладена ідея співвідношення цілого і складових 

частин. Пропорції це співвідношення частин цілого між собою і цим цілим. В 

добу Ренесансу середнє пропорційне зіставлення називали божественною 

пропорцією. Леонардо да Вінчі, вивчаючи системи пропорції, ввів термін 

«золотий перетин». Необхідно зазначити, що проблема знаходження пропорцій 

– одна з найскладніших художніх проблем, що вимагають осмислення. 

Ритм є одним із засобів, що найчастіше використовується для побудови 

гармонійної композиції. У самій природі вже закладений ритм. Природний ритм, 

як відображення закономірностей реального світу, увійшов у всі види мистецтва 

і став одним з головних засобів організації художньої форми Ритм, за 

визначенням – це рівномірне чергування елементів. З позиції науковця, основою 

будь – якої композиційної структури є симетрія і ритм. Композиція в мистецтві та 

композиція в природі знаходяться в тісному зв’язку. 

 Ритмічний рух не обов'язково має бути горизонтальним, він може 

розвиватися і по спіралі. 

 Ритм може бути простим або складним. Простий ритм повторює одні і ті 

самі форми, складний – повторює групи форм. Композиційний ритм складається 

мінімум з трьох елементів, ритмічний ряд – з чотирьох і більше. Якщо ритм – це 

обов’язково зміна або, можна сказати, рух, то повторення без зміни – метр. Якщо 

розвиток ритму в композиції має межі, то метрична композиція може 

повторюватися нескінченно. Яскравим прикладом метричного ряду служить 

орнамент. Метричні композиції широко використовуються в декоративно-



прикладному мистецтві. Для метричних композицій характерна статика – стан 

спокою. На відміну від метра ритм надає композиції динамізму і породжує рух з 

більш складною характеристикою. Він допомагає глядачу зробити акцент на 

головних моментах та налаштовує на певний лад, підвищуючи виразність 

зображення. 

 Згодом переконуєшся, що в основі будь-якої творчості лежить композиція, 

що все починається і закінчується нею, що в ній сфокусовані всі складові ремесла. 

Вона може бути елементарною, а може бути вивірена математичною логікою, 

підпорядкованою інтуїції художника. 

 За твердженням І. Рєпіна «мистецтво без науки ще не мистецтво». Не 

знаючи законів зображення, художник буде не раз заведеним в глухий кут, навіть 

з тією ж натурою, на яку він так розраховує. Олександр Іванов ще в молоді роки 

не довіряючи сліпому чуттю художника, намагався знайти пояснення, і відчував 

полегшення, лише тоді коли на практиці і в теорії знаходив щось, що впорядковує 

його спосіб мислення. 

Враховуючи всі ці принципи, я почав працювати над своїми ескізами. На 

початку я роздумував над такими варіантами. 

 



Рис. 11 Ескізи 

В першому і другому варіантах, я хотів зобразити дівчину, яка захопилась 

історією своєї землі і наче поринула в давні часи. А за вікном розкинувся пейзаж 

від минулих років до сучасності, ретроспектива.  

На третьому варіанті зображений дідусь, в якого було довге та насичене 

життя. Залишившись наодинці, сидячи разом з собакою він поринає у спогади, 

згадує своє життя, підіймає найприємніші моменти з глибин своєї свідомості. 

Думки наче пливу, захоплюють його у вирій спогадів. Навколо нього все життя, 

думки, події, перемоги та поразки - усе життя. 

В четвертому варіанті зображена ілюстративна композиція, де до дівчини 

прийшли друзі, що постійно відволікають від буденних справ, та хатніх 

обов’язків. Закликають йти на прогулянку, приєднатись до їхньої веселої компанії 

та відволіктись від буденності. Мета творчої композиції - це показати дитячу 

дружбу, радість та безтурботність. 

Визначившись з темою композиції, почав детальну розробку можливих 

варіантів.  

 

Рис. 12 Ескізи на тему “Крізь віки” 



Розпочав пошук та підбір матеріалу. Найрізноманітніші пейзажі,  

композиція, спільний задум, головна постать, її розташування та навколишнє 

середовище. Усі предмети, кожна деталь повинна передавати певний стан,  

настрій, атмосферу, перетинатись з минулим й відображатись у сучасному 

оточенні. Саме симбіоз століть є лейтмотивом усієї композиції. 

 

Рис. 13 Ескізи на тему “Крізь віки” 

Важливим моментом над розробкою картини стає вибір кольорової гами. 

Адже кожний колір має певне значення, емоційне забарвлення, передає певний 

стан та може лишити стійкий відбиток на враженні глядача. Тепла чи холодна, 

темно чи більше світла, прозорість, глибина - всі ці компоненти стають головними 

чинниками та помічниками у створенні справжнього твору мистецтва. Саме колір 

може допомогти митцю  передати стан, почуття, думки та втілити найнереальніші 

задуми у життя. У моїй композиції колір - це один з головних інструментів для 

підкреслення фантастичності та замріяності. М’які, теплі, ледве вловимі кольорі 

світла, що перетинаються з подихом прохолодних кольорів, грають, мерехтять та 

затягують у глибини композиції.  

Остаточним завершальним етапом у створенні композиції стало поєднання 

графічної роботи з кольором. Розташування головних кольорових плям і  

поєднання їх у спільний нерозривний композиційний вибух емоцій. 



 

Рис. 14 Ескізи в кольорі 

На цих кольорових ескізах, я шукав найбільш вдале кольорове рішення і 

також вирішення виникнувших проблем. Порадившись зі своїм дипломним 

керівником, ми обрали перший варіант для подальшої розробки. В подальшому 

треба було точніше вирішити з пропорціями пейзажу до переднього плану, як 

саме зобразити Київські мури і схили Дніпра, щоб глядач розумів на який пейзаж 

він дивиться. Зібрати матеріал для подальшої роботи. Були зробленні начерки 

образу головної героїні з моїх одногрупниць.  

Паралельно почав розроблятись “картон”. Було вирішено зробити 

170х120см. Картон в живописі - малюнок вугіллям або олівцем (або в два олівця 

- білий і чорний), зроблений на папері або на грунтованому полотні, з якого вже 

пишеться картина фарбами. Раніше картон робився для фресок, на папір робився 

малюнок, а потім його проколювали по контуру і накладали на грунт, 

підготовлений для френскового живописі і посипали вугільним порошком і таким 

чином на грунті залишався легкий контур. Створенням картону закінчувалась 

підготовча робота перед початком картини. На картоні остаточно вирішувались 

композиційні плями, ритми, деталі, відмалював основну постать. 



 

Рис. 15 Картон до дипломної роботи 

Надихався роботами Нестерова М. який часто зображував російську 

природу, вважаючи за краще яскравим прості, але повні природного чарівності 

сюжети. У його пейзажах часто виникали такі милі російському серцю тонкі 

берези і ялини, квітучі верби або посипані стиглими ягодами горобини. У всіх 

його пейзажах панувала дивовижна гармонія, так що вони легко дізнавалися і 

отримали назву Нестеровська.  

 

Рис.16  Нестеров М. “Осінній пейзаж” 

Також надихався пейзажами Реріха Миколая. Стилістичні особливості 

картин гімалайського циклу визначаються характером просторового мислення 

Н.К. Реріха. Для передачі величезних просторів і планів гір художник вдавався до 



методу паралельної перспективи. Цей метод характеризується тим, що просторові 

плани розглядаються якби з висоти «погляду з безмежності», і більш віддалені 

плани практично не скорочуються в розмірах, а розташовуються у вигляді 

ступенів, що йдуть до верхнього краю картини, заповнюючи весь її простір. Цей 

метод характеризується тим, что просторові плани розглядаються якби з висоти 

«Погляд з безмежності», і більш віддалені плани практично не скорочуються в 

розмірах, а розташовуються у виде ступенів, что йдуть до верхнього краю 

картини, заповнюючі весь ее простір. Інша особливість трактування гір у Н.К. 

Реріха - чітке членування їх кристалічними гранями. Ця чіткість ліній і контурів 

носить часом графічний характер і підкреслюється різкими тінями або великими 

колірними площинами. Разом з тим Н.К. Реріх завжди виявляв ритмічну будову 

гір, чергування вершин і западин. Ці особливості можна бачити на картині 

«Еверест» (1935), де виділені чотири ритмічних ряду: зубчасті гори переднього 

плану; смуга хмар; смуга синіх гір з більш дробовим ритмом вершин; смуга білих 

снігових гір, що утворюють складний ритмічний візерунок на блідо-зеленому 

небі. Як правило, небо займає - частина картини, а іноді і ще менше. Зазвичай небо 

- лише фон, на якому розгортається «дійство» гірських вершин. У більшості 

гірських пейзажів характерно переважання якоїсь однієї колірної тональності: 

«Канченджанґа» 1924 року - синьо-блакитнувата; «Перли шукань» - синій і 

блакитний з трохи зеленуватим небом; «Еверест» 1935 року - інтенсивні сині тони 

в поєднанні з білим. У серії «Прапори Сходу» тональність картин дуже 

різноманітна: «Падма Самбхава» - в зелених тонах;«Нагарджуна - переможець 

змія» - 

в пурпурно-фіолетових; «Дзонкапа» - в глибоко синіх. «Є велика художня 

мудрість в тому, як Реріх сміливо і впевнено зіставляє ці великі маси блакитного, 

бузкового, помаранчевого, чисто-білого - і його гірські ланцюга починають 

виблискувати, фосфоресцировать, йдуть в безмежну даль, темніють на тлі 

вогненних заходів» 3. Суворі колірні гармонії Н.К. Реріха завжди відповідають 

величі і урочистості найвищої гірської країни нашої планети. 



 

Рис. 17 Реріх М. “Мудрість Ману”  

Також передивився багато автопортретів художників, як  вони себе 

зображували, майстерні. Мистецтвознавець Васильєва-Шляпіна виділяє два 

основних види автопортрета: професійний, тобто той, на якому художник 

зображений за роботою, і особистісний, що розкриває моральні та психологічні 

риси. Вона також пропонує більш детальну класифікацію: 1) «вставною 

автопортрет» - художник зображений в групі персонажів якогось сюжету; 2) 

«представницький, або символічний, автопортрет» - художник зображує себе в 

образі історичної особи або релігійного героя; 3) «груповий портрет» - художник 

зображений з членами сім'ї або іншими реальними особами; 4) «окремий або 

природний автопортрет» - художник зображений один.  

Підготувавши холст до роботи, я почав переносити з “картону” по 

клітинках свій рисунок. Як рисунок був зроблений, почав першу прописку та взяв 

основні кольорові відношення. Робота велась від загальних мас до деталей. 

Протягом робочого процесу виникали нові ідеї, щодо покращення композиції і 

більшої виразності. 



 

Рис. 18 Дипломна робота в процесі. 

В процесі було вирішено переробити Київські мури і схили, щоб більше 

підкреслити величність міста. Збільшили парус та додали ніс ладьї за для 

більшого занурення і передачі нереальності зображуваного за вікном. Також 

потерпіли змін штори які звисають по краям і затримують погляд глядача і не 

дають вирватись за межі картини.  

 



 

 

Висновок. 

Працюючи над дипломною роботою, я висвітлив історичні витоки щодо 

основних етапів виникнення та розвитку олійного живопису як особливої галузі 

світового та українського малярства. Розглянув особливості олійного живопису 

крізь призму історичного новаторства у формуванні творчих принципів різних 

технік, визначив характерні риси особистостей художників у відповідності до 

їхньої творчості. Висвітлив особливості творів олійного живопису через творчі 

експерименти професійних та народних майстрів для розкриття багатогранності 

технік минулого, яка стала базисом для нововведень сучасності. Презентував, 

розробив та науково-творчо обґрунтував композицію «Крізь віки». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Робота з дітьми 

 



















 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Роботи викладача

 

Олійний живопис 

 



 

 

 



Комп’ютерна графіка 

Прграмма: Adobe Photoshop 

 

 



 

  



 

  



 

 


