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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Важливим шляхом розвитку індивідуальних здібностей дітей є залучення 
їх до мистецтва.  

Навчальна програма реалізується у гуртку художньо-естетичного 
напряму та спрямована на вихованців віком від 7 до 18 років. 

 
Мета програми – формування у дітей художньо-естетичного ставлення до 

дійсності, пізнання світу, відчуття краси та гармонії навколишнього світу, 
вміння емоційно реагувати на естетичне, підмічати прекрасне. 

 
Основні завдання: 
надати спеціальні знання з образотворчого мистецтва; 
навчити володіти техніками графіки, живопису та декоративно-

ужиткового мистецтва; 
розвинути творчі здібності, художньо-образне сприйняття побаченого та 

його творчого відображення; 
виховати шанобливе ставлення до надбань світової та вітчизняної 

культури, збереження народних традицій; 
сформувати естетичний смак; 
сприяти професійному самовизначенню. 

 
Програма розрахована на 6 років навчання. 
1-й рік – початковий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень; 
2-й рік – основний рівень, перший рік навчання – 144 год. на рік, 4 год. на 

тиждень; 
3-й рік – основний рівень, другій рік навчання – 216 год. на рік, 6 год. на 

тиждень; 
4-й рік – основний рівень, третій рік навчання – 216 год. на рік, 6 год. на 

тиждень; 
5-й рік – основний рівень, четвертий рік навчання – 216 год. на рік, 6 год. 

на тиждень; 
6-й рік – вищий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень; 
7-й рік – вищий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень. 

 
Програма початкового рівня навчання передбачає навчання всіх дітей, які 

виявили бажання навчатися малювати. У програму початкового рівня входить 
основи кольорознавства, малюнка, живопису, аплікації, ліплення, 
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мистецтвознавства, знайомство з народними традиційними святами України. 
Результатом навчання є підсумкова виставка та підсумкове заняття.  

 Програма основного рівня навчання передбачає навчання дітей, які мають 
початковий рівень знань з образотворчого мистецтва. Програма включає 
вивчення теорій кольорознавства, мистецтвознавства, композиції, пластичної 
анатомії, перспективи, опанування техніками графіки, живопису, ліплення, 
декоративно-прикладного мистецтва, розширення знань з історії, культури 
України. Результатом навчання є підсумкові, персональні виставки та участь в 
конкурсах.  

 Програма вищого рівня навчання включає вивчення пластичної анатомії 
людини для художників, покращує знання з видів образотворчого мистецтва, 
академічного малюнку та живопису, композиції, перспективи, 
мистецтвознавства. 

 Програма студії приділяє увагу вивченню традиційних українських 
народних обрядів, архітектури, побуту, культури, історії України.  Заняття 
супроводжуються читанням українських народних казок та легенд, 
прослуховуванням української народної музики. Ця спрямованість програми 
виховує у дітей любов до Батьківщини, патріотизм і гордість за свою культуру, 
свій народ. 

 Програмою передбачено відвідування музеїв українського мистецтва, 
зустрічі з відомими художниками сучасності, професійна орієнтація 
вихованців. 

 
 

Початковий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
1 Вступ 1 1 2 
2 Кольорознавство 6 30 36 
3 Живопис 6 50 56 
4 Графіка 4 28 32 
5 Аплікація 2 6 8 
6 Ліплення 1 7 8 
7 Підсумок - 2 2 

 Разом 20 124 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
 Теоретична частина. План роботи студії на рік. Правила поведінки в 
колективі. Техніка безпеки під час занять. Показ робіт вихованців з фонду 
студії. Правила підготовки вихованців до занять. Організація робочого місця. 
 Обладнання, матеріали, інструменти (мольберти, гуаш, олівці, пензлі, 
папір, пластилін, кольоровий папір), які використовуються у роботі.  
 Практична частина. Малювання веселки. 
 
 2. Кольорознавство  (36 год.) 
 Теоретична частина. Термін: колір, хроматичні та ахроматичні кольори, 
основні та похідні кольори, теплі та холодні кольори, їх визначення.  
 Якості 7 кольорів: червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, 
голубого, синього, фіолетового. Якості білого та чорного кольорів.  

Тональність кольору. Психологічний вплив кольору на людину. Творчість 
Віктора Вазареллі. 

 Практична частина. Висвітлення та затемнення жовтого, синього, 
червоного кольорів. Створення похідних кольорів. Створення композицій на 
теми: «Веселка», «Жовта казка», «Синя казка», «Червона казка»,  «Біла казка».  
Малювання  композицій на теми  «Осінь», «Будинок», «Геометричний 
орнамент».  
  

3. Живопис (56 год.) 
 Теоретична частина. Термін  «живопис», його визначення. Основні 
жанри живопису (натюрморт, пейзаж, портрет, тематичний  живопис).    
Порівняльна характеристика технік живопису (гуаш та акварель). 
  Правила побудови композиції картини. 
 Декоративно-ужиткове  мистецтво та його види. Традиції святкування 
народних свят в Україні. 
 Практична частина. Відпрацювання техніки живопису гуашшю. 
Виконання вправ за допомогою техніки живопису аквареллю.  

Малювання композицій на теми українських казок «Рукавичка», 
«Солом’яний бичок». Відтворення композицій на теми зимових традиційних 
свят  в Україні.  

Розпис писанок.  
Створення композицій за твором С. Екзюпері «Маленький принц». 
Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
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 4. Графіка (32 год.) 
 Теоретична частина. Термін «графіка», його визначення. Основи 
графічної грамоти. Жанри графіки (портрет, пейзаж, натюрморт). Техніки 
графіки, їх визначення (офорт, ксилографія, літографія, гратографіка).  
 Правила конструктивного малювання людини, тварин, птахів, риб, дерев, 
квітів.  
 Техніка малювання кульковими ручками. 

Практична частина. Формування графічних навичок. Конструктивне 
малювання людини, тварин, птахів, риб, дерев, квітів.  

Відпрацювання навичок роботи кульковими ручками, техніки 
гратографіки.  

Створення композицій на різні теми  з використанням графічних технік. 
 Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
 
 5. Аплікація (8  год.) 
 Теоретична частина. Термін «аплікація», її визначення. Основні 
матеріали та інструменти, які використовуються у роботі. Техніка безпеки з 
новими матеріалами та інструментами. Прийоми вирізування та склеювання 
деталей аплікації.  
 Практична частина. Виготовлення новорічних листівок, об’ємних 
крижинок, гірлянд, аплікативних панно на різні теми.  
 Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
 
 6. Ліплення (8 год.)   
  Теоретична частина. Пластилін та стеки. Правила роботи з новими 
матеріалами та інструментами. Техніка роботи стеками з пластиліном. 
 Практична частина. Виготовлення простих геометричних фігур (куля, 
циліндр, конус). Ліплення ягід (вишня, малина), фруктів (яблуко, груша, слива), 
овочів (буряк, морква, огірок), автомобілів, посуду (тарілка, чашка, чайник).  
 Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
 
 7. Підсумок (2 год.)  
 Практична частина. Підсумкова виставка робіт, аналіз робіт, завдання на 
літо. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 
- основи кольорознавства; 
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- жанри та техніку живопису гуашшю; 
- основи композиції; 
- жанри та техніки графіки;  
- правила конструктивної побудови фігур людини, тварин, птахів, риб, дерев, 
квітів; 
- техніки аплікації, ліплення; 
- види декоративно-ужиткового мистецтва; 
- символіку та техніку писанкарства; 
- інструменти та матеріали, які використовують у живописі, графіці, ліпленні, 
аплікації та правила поводження з ними. 
 
Вихованці мають вміти: 
- володіти графічними техніками (олівець, гратографіка, кулькові ручки); 
- володіти живописною технікою гуаш; 
- ліпити; 
- створювати самостійні творчі композиції; 
- володіти навичками аплікації; 
- розписувати писанки. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- володіння технікою живопису гуашшю, графіки, ліплення на початковому 

рівні; 
- самостійного створювання творчих композицій; 
- створювання аплікацій. 
 
 

Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
1 2 3 4   5 
1 Вступ 1 1 2 
2 Графіка 7 33 40 
3 Живопис 6 64 70 
4 Композиція декоративна 6 20 26 
5 Скульптура 1 3 4 
6 Підсумок 1 1 2 

 Разом 22 122 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
 1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Програма, план роботи, завдання  гуртка на 
навчальний рік. Правила поведінки та техніка  безпеки під час занять та на 
перерві.   Техніка безпеки при роботі з інструментами.  

Практична частина. Малювання на тему «Цариця Осінь»   
 

2. Графіка (40 год.) 
 Теоретична частина. Техніки графіки: офорт, літографія, ліногравюра, 
гравюра на деревині. Види графіки. Графічні засоби зображення – крапка, лінія, 
пляма. Закони лінійної та повітряної перспективи. 
 Тональність. Правила створення композиції простого натюрморту.  
 Гратографіка. Правила малювання в перспективі будинку, автомобіля.  
 Пропорції та побудова фігури людини. 
 Практична частина. Малювання людини в русі. Малювання коня в русі. 
Малювання простого натюрморту з двох предметів. Малювання будинку та 
автомобіля. Гратографіка  на різні теми. Малювання міського пейзажу у 
перспективі (за уявою). 
 Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
 
 3. Живопис  (70 год.) 
 Теоретична частина. Жанри станкового живопису. Техніки живопису  
(акварель, гуаш, олія, акрил).  
 Монументально-декоративне мистецтво: мозаїка, вітраж, ткацтво, 
гончарство, скульптура, розпис. 
 Компонування та конструктивна побудова натюрморту.  
 Творчість Леонардо да Вінчі, Т. Яблонської. 

Практична частина. Моделювання тону на геометричних предметах 
(глечик, чайник, циліндр, конус). Малювання натюрморту з кольорових 
геометричних об’ємних форм.  

Створення композицій на теми: «Літній пейзаж», «Цариця-Осінь», 
«Космос», «Роботи», «Снігова королева» за мотивами казок Г. Х. Андерсена, 
«Лицарі України – козаки», «Котигорошко» за мотивами української народної 
казки, «Летючий корабель», українських народних весняних свят. 

Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
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  4. Композиція декоративна (26 год.) 
 Теоретична частина. Історія виникнення, розвиток та сучасний стан 
батику. Види технік батику. Матеріали та інструменти для виготовлення 
батику. 

Техніка холодного батику.  
Техніка вітражу.  
Композиція картини. Ритмічний рух в орнаментальних композиціях. 

Композиція у декоративному мистецтві. 
Техніка розпису писанок. 

 Практична частина. Виконання   живописних робіт за мотивами казок 
«Снігова королева»,  «Бридке каченя» Г. Х. Андерсена,  «Квіти» (за мотивами 
робіт Марії Приймаченко).  
 Виконання робіт «Весілля» (за мотивами робіт Марії Приймаченко)  
технікою холодного батику.   
 Малювання рослинного орнаменту.  
 Виконання вітражів на тему українських народних свят.  
 Розпис писанок. 

Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
 
 5. Скульптура (4 год.) 
 Теоретична частина. Технологія об’ємного ліплення. Правила поведінки 
з матеріалами та техніка безпеки з інструментами під час роботи. 
 Практична частина. Ліплення тварин, птахів.  
  

6. Підсумок (2 год.)  
 Теоретична частина. Підсумки роботи. Завдання на літо. 
 Практична частина. Звітна виставка.  
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 
- основи композиції; 
- види та техніки графіки; 
- правила компонування простого натюрморту; 
- закони лінійної та повітряної перспективи; 
- техніки: «батик», «вітраж»; 
- технологію об’ємного ліплення; 
- творчість видатних художників Леонардо да Вінчі, Т. Яблонської; 
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- культуру, традиційні народні свята України. 
 
Вихованці мають вміти: 
-  володіти графічними техніками (олівець, гратографія); 
-  володіти живописними техніками (гуаш, акварель); 
-  малювати пейзаж ; 
-  малювати людину та тварин у русі; 
-  компонувати та будувати натюрморт; 
-  володіти навичками об’ємного ліплення; 
-  вміти розписувати писанки; 
-  робити батик, вітраж. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
-  організації робочого місця; 
-  компонування та конструктивної побудови натюрморту; 
-  використання графічних та живописних технік; 
-  розпису писанок. 
 

Основний рівень, другій рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п Тема 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1 2 3 4   5 
1 Вступ 1 - 1 
2 Композиція 2 12 14 
3 Графіка 6 57 63 
4 Живопис 2 43 45 
5 Пластична анатомія людини 2 7 9 
6 Перспектива 5 40 45 
7 Декоративна композиція   2 28 30 
8 Пленер 1 5 6 
9 Підсумок 1 2 3 

 Разом 22 194 216 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

 1. Вступ (1 год.) 
Теоретична частина. Програма, план роботи, завдання  гуртка на 

навчальний рік. Інструктаж з техніки  безпеки під час занять та перерви.   
Техніка безпеки при роботі з інструментами.    
 
 2. Композиція (14 год.) 

Теоретична частина. Образно-асоціативна композиція. Основні 
властивості та засоби композиції. 

Практична частина. Створення образної та абстрактної композицій на 
основі обводу кисті руки.  

Вправа на асоціативну уяву. Малювання композицій на теми контрастно-
асоціативних пар. 

Створення симетричної та асиметричної, статичної та динамічної 
композицій.  

Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
 
 3. Графіка (63 год.) 
 Теоретична частина. Техніка штрихування олівцем. Конструктивна 
побудова геометричних об’ємних форм у перспективі (куб, куля, конус, 
циліндр). Передача об’єму предметів за допомогою тональності.  

Компонування натюрморту.  
Конструктивна побудова портрету людини. 

 Практична частина.  Відпрацювання штрихування олівцем. Малювання 
гіпсових розеток.  
 Малювання куба, кулі, циліндра, конуса. 
 Малювання натюрморту.  
 Копіювання портрету людини з робіт видатних майстрів Г. Гольбейна, А.  
Дюрера, Леонардо да Вінчі. 

Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
 

4. Живопис (45 год.) 
 Теоретична частина. Техніка живопису гуашшю, аквареллю, акрилом. 
Техніка акварелі по-сухому.  
 Народні традиції та обряди в Україні. Лицарство, його історичне 
походження та відображення його у літературі та мистецтві. 
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 Практична частина.  Малювання простого натюрморту у теплій гамі з 
предметами українського побуту. Малювання складного натюрморту у 
холодній гамі з музичним інструментом.  

Створення композицій на лицарські теми.  
Створення композицій на теми українських народних свят. 
Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 

 
 5. Пластична анатомія людини (9 год.) 
 Теоретична частина.  Скелет, м’язи людини. Пропорції людини. 
Конструктивна побудова скелету та фігури людини з м’язами. 

Пропорції та    конструктивна побудова голови людини.  
 Практична частина.  Малювання скелету людини. Малювання фігури 
людини з м’язами. 
 Копіювання портрету людини з робіт видатних майстрів Г.  Гольбейна, А. 
Дюрера, Леонардо да Вінчі. 

Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
 
 6. Перспектива (45 год.) 
 Теоретична частина. Перспектива та її види в образотворчому мистецтві. 
Використання різних видів перспектив у натюрморті, пейзажі. 
 Творчість художників Клода Моне, Ван Гога, Миколи Кримова. 
 Практична частина.  Побудова натюрморту у перспективі. Малювання 
простого натюрморту з 2-3 предметів.. 
 Копіювання пейзажів з робіт видатних художників Клода Моне, Ван Гога, 
Миколи Кримова. 
 
 7. Декоративна композиція  (30 год.)  
 Теоретична частина. Техніка холодного батику – кракле.  
 Техніка розпису писанок – шкрябанка.  
 Практична частина. Розпис батику на теми: «Японія», «Єгипет», 
«Сакура»,  «Осінь», «Дракони», «Метелики», «Квіти».  

Створення вітражу на теми  «Лицарські замки», «Лицарі».  
Виготовлення писанок технікою шкрябанки. 
Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 

 
8. Пленер (6 год.) 

 Теоретична частина. Пленер, його визначення. Просторова перспектива – 
одна з технік зображення пейзажу. 
 Практична частина. Малювання пейзажу на пленері. 
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 9. Підсумок (3 год.) 

Теоретична частина. Підсумки роботи. Завдання на літо. 
 Практична частина. Звітна виставка студійців. Перевірка, закріплення 
знань та навичок. 
                                            

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 
- конструктивну побудову у перспективі геометричних об’ємних фігур; 
- конструктивну побудову голови людини; 
- пропорції скелету  та фігури людини з м’язами; 
- техніку штрихування олівцем; 
- техніку живопису акриловими фарбами; 
- правила компонування та конструктивну побудову складного натюрморту; 
- творчість художників К. Моне,  Ван Гога, М. Кримова. 
 
 Вихованці мають вміти: 
- володіти техніками академічного малюнку (олівець) та академічного 
живопису (акрилові фарби); 
- володіти просторовою перспективою; 
- конструктивно малювати скелет та фігуру людини з м’язами; 
- малювати пейзаж на пленері; 
- створювати тематичні та абстрактні композиції. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
-  підготовці та участі у виставках, конкурсах; 
-  створення абстрактної композиції; 
-  штрихування та передачі об’єму у просторі; 
-  конструктивно будувати портрет  людини; 
-  малювання акриловими фарбами; 
-  опанування нової техніки батику – кракле. 
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                                 Основний рівень, третій рік навчання    

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п Тема 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1 Вступ 1 - 1 
2 Графіка 7 46 53 
3 Живопис 4 68 72 
4 Композиція 4 41 45 
5 Пластична анатомія людини 2 7 9 
6 Перспектива 2 7 9 
7 Декоративно-ужиткове 

мистецтво  
3 21 24 

8 Підсумок 2 1 3 
 Разом 25 191 216 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ (1 год.) 
Теоретична частина. Програма, план роботи, завдання  гуртка на 

навчальний рік. Інструктаж с техніки безпеки під час проведення занять та на 
перерві. Техніка безпеки при роботі з інструментами.    
 
 2. Графіка (53 год.) 
 Теоретична частина. Види графіки: станкова, каліграфія, комп’ютерна. 
Жанри графіки: портрет, пейзаж, натюрморт, історичний жанр. Техніки 
графіки:  гравюра на деревині, металі, камені.  

Конструктивна побудова простого та складного натюрморту з 
геометричних об’ємних форм (куб, куля, конус; композиція з 2-х, 3-х фігур). 
 Закономірності світлотіні при передачі об’єму предмету.  
 Конструктивне малювання складок драпіровки. 
 Практична частина. Малювання натюрморту з двох, трьох гіпсових 
об’ємних геометричних фігур (куб, куля, конус).  
 Малювання складок драпіровки. 
 Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
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 3. Живопис (72 год.) 
 Теоретична частина. Основні властивості кольорів (яскравість, 
кольоровий тон, насиченість, чистота кольору). Колір, як зображувальний засіб 
мистецтва.  
 Прийоми роботи акварельними фарбами (відмивка, лесіровка, заливка, 
розтяжка кольору). 
 Практична частина. Малювання простого натюрморту з двох предметів, 
складного натюрморту з трьох предметів з драпіровкою. 
 Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 

Екскурсія на художню виставку. 
 
 4. Композиція (45 год.) 
 Теоретична частина. Простір як композиційний фактор, фігура – фон. 
Простір і форма. Композиція тематичної картини. Однофігурна композиція.  
 Композиція пейзажу. 
 Практична частина. Створення композицій на теми «Катерина»  за 
твором Т. Г. Шевченко, «Кам’яний господар» за твором Л. Українки,  «Кобзар» 
за твором Т. Г. Шевченко, «Різдво», «Коляда», «Пасха», «Веснянки». 

Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
Екскурсія на художню виставку. 

 
 5. Пластична анатомія людини (9 год.) 
 Теоретична частина. Конструктивна побудова малюнку скелету та 
фігури людини з м’язами у русі.  
 Практична частина. Копіювання малюнків з репродукцій  посібника з 
пластичної анатомії. 
 
 6. Перспектива (9 год.) 
 Теоретична частина. Лінійна та просторова перспектива у міському 
пейзажі. Побудова глечиків у перспективі. 
 Практична частина. Малювання міського пейзажу з використання 
лінійної та просторової  перспектив. Малювання глечиків в перспективі. 

Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
 
 7. Декоративно-ужиткове мистецтво (24 год.) 
 Теоретична частина. Техніка гарячого батику. Матеріали та інструменти 
для виготовлення гарячого батику. Техніка безпеки під час роботи. 
 Техніка розпису скляного посуду вітражними фарбами.  
 Техніка мозаїки з паперу.  
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 Композиція в декоративному мистецтві. 
 Екскурсія до Софіївського собору.  
 Практична частина. Виготовлення робіт в техніці холодного та гарячого 
батику на різні теми. 
 Розпис скляного посуду в техніці вітражу. 
 Виготовлення мозаїки – копій образів князів Київської Русі. 

Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 
Екскурсія на художню виставку. 

 
 8. Підсумок (3 год.) 

Теоретична частина. Підсумки роботи. Завдання на літо. 
 Практична частина. Звітна виставка. Перевірка, закріплення знань та 
навичок. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 
- правила конструктивної побудови геометричних об’ємних форм; 
- закономірності світлотіні; 
- жанри, види, техніки графіки; 
- конструктивне малювання драпіровки; 
- прийоми роботи аквареллю; 
- властивості кольорів; 
- теорію та види композиції; 
- пластику анатомії людини (скелет, м’язи); 
- пропорції людини; 
- основи лінійної, просторової перспективи; 
- техніки холодного та гарячого батику; 
- техніку вітражу. 
 
Вихованці мають  вміти: 
- конструктивно будувати постановки з двох, трьох предметів; 
- передавати об’єм предметів за допомогою світлотіні; 
- конструктивно малювати драпіровку; 
- володіти акварельними техніками (відмивка, заливка, лесіровка); 
-  компонувати натюрморти та тематичні композиції; 
- користуватися законами лінійної та просторової перспективи; 
- володіти техніками батику та вітражу. 
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Вихованці мають набути досвід: 
-  створення декоративних композицій; 
-  роботи в техніці гарячого батику; 
-  роботи в мозаїчній техніці; 
-  розпису об’ємного скла в вітражній техніці. 
 

Основний рівень, четвертий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п 

Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1 Вступ 1 - 1 
2 Графіка 7 46 53 
3 Живопис 3 51 54 
4 Композиція 2 43 45 
5 Пластична анатомія людини 3 24 27 
6 Перспектива 2 7 9 
7 Декоративно-ужиткове 

мистецтво  
- 24 24 

8 Підсумок 2 1 3 
 Разом 20 196 216 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ (1 год.) 
Теоретична частина. Програма, план роботи, завдання  гуртка на 

навчальний рік. Інструктаж з техніки безпеки під час проведення занять та на 
перерві. Техніка безпеки при роботі з інструментами.    

 
 2. Графіка (53 год.) 
 Теоретична частина. Конструктивна побудова гіпсових зліпків ока, 
губів, носа, вуха, черепа, голови з м’язами, обрубки голови. 
 Практична частина. Малювання гіпсових зліпків ока, губ, носу, вуха, 
черепу, голови з м’язами, обрубки голови. 
 
 3. Живопис (54 год.) 
 Теоретична частина. Контрастні кольори. Види змішування кольорів. 
Психологічний вплив кольору на людину. 
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 Практична частина. Малювання натюрморту у  контрастних кольорах. 
Малювання складного натюрморту у теплій гамі. Малювання  тематичного 
складного натюрморту 
 Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах.    

Профорієнтаційна екскурсія до закладів освіти художньо-естетичного 
напряму. 
       
 4. Композиція (45 год.) 
 Теоретична частина. Композиція картини. Колір, як засіб композиції. 
 Практична частина. Створення композицій на різні теми.   
 
 5. Пластична анатомія людини (27 год.) 
 Теоретична частина. Конструктивна побудова черепа. Екорше голови 
людини з м’язами. 
 Практична частина. Малювання черепа та екорше голови людини з 
м’язами. 
 
 6. Перспектива (9 год.) 
 Теоретична частина. Побудова портрету людини у перспективі. 
 Практична частина. Малювання голови людини у перспективі. 
  
 7. Декоративно-ужиткове мистецтво (24 год.) 
 Практична частина. Відпрацювання навичок роботи у техніках   батику, 
вітражу  на різні теми. 
 Розпис писанок за власним задумом. 
  Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах. 

Профорієнтаційна екскурсія до закладів  освіти художньо-естетичного 
напряму. 
 
 8. Підсумок (3 год.) 

Теоретична частина. Підсумки роботи. Завдання на літо. 
 Практична частина. Оформлення робіт на виставку. 
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 
- конструктивну  побудову ока, губ, носа, вуха, черепа, обрубки голови з 
м’язами; 
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- контрастні кольори; 
- психологічний вплив кольорів на людину; 
- основи композиції картини; 
- пластичну анатомію черепу та м’язів голови; 
- основи перспективи; 
- технології батику, вітражу, писанкарства. 
 
Вихованці мають  вміти: 
- конструктивно будувати гіпсові зліпки ока, губ, носа, вуха, черепа, обрубки 
голови з м’язами; 
- писати натюрморти з використанням контрастних кольорів; 
- писати натюрморт у теплій або холодній гамі; 
- компонувати картину; 
- малювати череп, голову з м’язами, обрубку голови; 
- використовувати знання основ перспективи у побудові композиції 
натюрморту, картини; 
- виготовляти батик, вітраж, розписувати писанки. 
  
Вихованці мають набути досвід: 
- конструктивного малювання гіпсових зліпків ока, губ, носа, вуха, черепа та  
малювання екорше голови людини з м’язами; 
- створення композицій за власним творчим задумом. 
 

Вищий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п Тема 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1 2 3 4 5 
1 Вступ 1 - 1 
2 Графіка 2 37 39 
3 Живопис 4 46 50 
4 Композиція 1 33 34 
5 Пластична анатомія людини 2 6 8 
6 Перспектива - 10 10 
7 Підсумок 1 1 2 

 Разом 11 133 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
 Вступ (1 год.) 
 Теоретична частина. Програма, план роботи, завдання  гуртка на 
навчальний рік. Інструктаж с техніки безпеки під час проведення занять та на 
перерві. Техніка безпеки при роботі з інструментами.                                               
 
 2. Графіка (39 год.) 
 Теоретична частина. Конструктивна побудова голови та фігури людини. 

Нові техніки малювання пастеллю, вугіллям. Техніка безпеки роботи з 
новими матеріалами.  

Творчість художників О. А. Іванова, П. П. Чистякова. 
Екскурсія до Академії мистецтв і архітектури України 
Практична частина. Малювання гіпсових голів людини, фігури людини. 

Копіювання фігури людини з малюнків видатних художників О. А. Іванова, П. 
П. Чистякова.  

Малювання натюрморту олівцем, пастеллю, вугіллям. 
 Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах.    
 
 3. Живопис (50 год.) 
 Теоретична частина. Живопис аквареллю по-вологому,  олійними та 
акриловими фарбами. Властивості олійних та акрилових фарб,  техніка безпеки 
при роботі з ними. 

Практична частина. Малювання складних натюрмортів аквареллю, 
олійними та акриловими фарбами. 
 Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах.    
 
 4. Композиція (34 год.) 
 Теоретична частина. Тематична композиція станкової картини. 
 Практична частина. Малювання тематичних композицій на різні теми. 
 Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах.    
 
 5. Пластична анатомія людини (8 год.) 
 Теоретична частина. Конструктивна побудова  окремих частин скелету 
та м’язів  фігури людини. 
 Практична частина. Малювання  окремих частин скелету та м’язів  
фігури людини. 
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 6. Перспектива (10 год.) 
 Практична частина. Малювання натюрмортів у паралельній, нахиленій 
та  верхній перспективі. 
 Оформлення робіт. Участь у виставках, конкурсах.    

 
 7. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підсумки роботи.  
 Практична частина. Оформлення робіт на підсумкову виставку.  
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 
- конструктивну побудову голови, фігури людини; 
- пластичну анатомію скелету та м’язів фігури людини; 
- основи тематичної композиції картини; 
- техніку малювання пастеллю та вугіллям; 
- техніки живопису аквареллю по-вологому, олійними та акриловими фарбами; 
- властивості олійних, акрилових фарб, пастелі, вугілля. 
 
Вихованці мають вміти: 
- малювати різними графічними, живописними техніками; 
- конструктивно будувати складні предмети у перспективі; 
- відображати об’єм і пропорції предметів; 
- створювати творчі композиції; 
- малювати портрет, фігуру людини; 
- компонувати натюрморт. 
 
 
Вихованці мають набути досвід: 
-  конструктивного  малювання гіпсових голів та фігур людини; 
-  малювання аквареллю по  вологому;  
-  створення робіт  олійними та акриловими фарбами; 
-  малювання натюрмортів у різних видах перспектив. 
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Вищий рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п Тема 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1 Вступ 1 - 1 
2 Графіка 2 47 49 
3 Живопис 3 31 34 
4 Композиція 3 27 30 
5 Пластична анатомія людини 2 8 10 
6 Перспектива 1 7 8 
7 Кольорознавство  2 8 10 
8 
 

Підсумок 1 1 2 

 Разом 15 129 144 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

 1. Вступ (1год.) 
 Теоретична частина Програма, план роботи, завдання  гуртка на 
навчальний рік. Інструктаж з техніки безпеки під час проведення занять та на 
перерві. Техніка безпеки при роботі з інструментами.                                               
 
 2. Графіка (49 год.) 

Теоретична частина. Конструктивна побудова голови людини з 
гіпсового зліпка голови Аполлона, голови Гаттамелата, голови Вольтера. 
 Конструктивна побудова фігури людини з гіпсового зліпка екорше фігури 
з м’язами та гіпсової фігури Венери.  
 Профорієнтаційна екскурсія до закладів вищої освіти художнього 
напряму. 
 Практична частина. Малювання гіпсових зліпків голів та фігур людини. 
 

3. Живопис (34 год.)  
Теоретична частина. Ескізи, композиційно-кольорові етюди. 
Світлотінь. Гризайль. 

 Практична частина. Малювання ескізів натюрмортів. Малювання 
натюрморту технікою гризайля. Малювання складних багатофігурних 
постановок натюрмортів. 
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 4. Композиція (30 год.) 
 Теоретична частина. Композиція натюрморту. Композиція портрету. 
Композиція інтер’єра. 
 Практична частина. Малювання натюрморту. Створення творчої 
композиції автопортрету з одного із видів портретів. Малюнок інтер’єру. 
 
 5. Пластична анатомія людини (10 год.) 
 Теоретична частина. Частини тіла, їх маси, співвідношення та 
взаємозв’язок форм. Голова та тіло людини у ракурсі. 
 Практична частина. Малювання фігури людини у різних положеннях та  
ракурсах. 
 
 6. Перспектива (8 год.) 
 Теоретична частина . Перспектива інтер’єру. 
 Практична частина. Малювання інтер’єру у перспективі. 
 
 7. Кольорознавство (10 год.) 
 Теоретична частина. Кольорова гармонія. Колір і форма. 
 Практична частина. Колористична організація інтер’єра. Малювання 
натюрморту в абстрактному стилі. 
 

8. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підсумки роботи.  

 Практична частина. Звітна виставка студійців.  
 

 
 ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

  
Вихованці мають знати: 
- закони композиційно-кольорового ескізу; 
- закони світлотіні; 
- правила створення композиції натюрморту, портрета, інтер’єра; 
- співвідношення мас частин тіла людини; 
- основи перспективи інтер’єру; 
- правила кольорової гармонії. 
 
Вихованці мають вміти: 
- конструктивно малювати голову та фігуру людини; 
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- писати натюрморти; 
- компонувати композиції натюрмортів, портретів, інтер’єрів; 
- малювати людину у ракурсі. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- малювати натюрморти у різних техніках, портрети; 
- створення композицій, картин; 
- створення колористичного рішення інтер’єру. 
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