
Дисципліна Образотворча грамота 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 

«Малювання», «Українська мова», «Психологія». 

Що буде вивчатися Навчальна дисципліна "Образотворча грамота" надає майбутнім 

фахівцям основи знань образотворчої грамоти, роль і місце у суспільстві 

для спеціалістів з ландшафтної архітектури, садово-паркового 

мистецтва. Види і складові образотворчого мистецтва, його історія, 

жанри образотворчого мистецтва, основні виражальні засоби, об’ємно-

просторове зображення рисунку, скульптури та ін. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде: 

знати: 

• основні поняття і правила композиції, колористики, їх основні 

принципи, засоби і методи; 

• техніки образотворчого мистецтва; 

• правила побудови зображення в перспективі, враховуючи її закони; 

• критерії добору техніки для зображення ландшафтних композицій; 

• особливості створення зображень елементів ландшафту; 

• способи передачі об’єму та форми. 

уміти: 

• гармонійно компонувати композицію на заданому форматі; 

• вірно визначати лінію горизонту та передавати перспективні 

скорочення; 

• виявляти та вірно  плановість і світлотіньові особливості 

ландшафтних композицій; 

• зображувати елементи ландшафту та благоустрою у взаємозв’язку з 

простором, освітленням та його кольоровими особливостями; 

• зображувати ландшафтні композиції з використанням різних технік 

образотворчого мистецтва; 

• здійснювати графічний аналіз ландшафтної ситуації. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Аналізувати основні етапи та закономірності історичного 

розвитку для формування громадянської позиції, національної гідності 

та патріотизму. 

ПРН 2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 

ПРН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 3. Здатність цінувати та поважати різноманітність і 

мультикультурність 

ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК 12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення лабораторних занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, схеми), 

інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / лабораторні / самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

залік 

 


