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Сучасне суспільне життя  у всьому світі 
характеризується масштабністю та дина-
мічності змін, соціокультурних трансфор-
мацій. Сфера культури будь-якої країни 
завжди має важливе значення для розви-
тку країни, визначення її на міжнаціональ-
ному і міжнародному рівнях. Глибоке ви-
вчення національної традиції, ціннісних 
орієнтацій і ознак ідентичності всього сус-
пільства, комплексу явищ, що об’єднуються 
в категорію «національна культурна спад-
щина» дослідження тенденцій еволюції їх 
сприйняття і інтерпретації сучасниками 
,вибір форм культурної модернізації - ось 
головні завдання ,які постають сьогодні у 
культурній політиці країни. На формуван-
ня культури впливають багато потужних 
факторів, одним із яких є культурні тради-
ції, які безпосередньо пов’язані з мисте-
цтвом. У вік культурних змін виникає по-
треба в зовсім іншому підході до освіти, 
особливо образотворчого мистецтва, що є 
безпосереднім духовним саморозвитком 
особистості. Особливо в епоху сучасних 
технологій та комп’ютеризації, людство по-
чало зазвичай більше спілкуватися за до-
помогою новітніх технологій, гаджетів. 
Особливо сучасна молодь відмовляється 
як їм здається від «відмираючих» понять – 
любов до прекрасного, що оточує,  відчут-
тя поваги до минулого і т. д. Тому саме пе-
дагог повинен особливо зараз, в часи змін, 
бути майстром своєї справи та допомогти 
студенту сформувати правильний естетич-
ний смак в образотворчому мистецтві. 
Особлива увага зараз приділяється  саме 
педагогу образотворчого мистецтва, який 
окрім того,що повинен бути всебічно роз-

виненою особистістю, яка може вільно 
спілкуватися на будь-які теми мистецького 
характеру і не тільки, а і в першу чергу бути 
справжнім високопрофесійним фахівцем 
своєї справи. Постать викладача-педагога 
виходить на перший план. Саме його осо-
бистість повинна нести те «розумне, добре, 
вічне», яке допоможе сучасному студентові 
в його арт-розвитку.

Безумовно, просто неможливо недооці-
нювати роль пленерної практики у форму-
ванні  як майбутнього художника так і 
педагога-викладача образотворчого мисте-
цтва. Саме на пленері формуються поняття 
повітряної перспективи, образного мис-
лення та колориту. Зазвичай під час студій-
них, практичних занять в майстерні, сту-
денти починають писати завченою палі-
трою, тобто використовують кольори од-
накового характеру в усіх постановках. 
Пленер же допомагає позбавитися за вче-
ності кольорової гамми, відчути співвідно-
шення тепло-холодності, повітряних ва-
льорів, різномаїття стану природи(молочн
ого,вечірнього,денного),тобто дає можли-
вість «чистки палітри» ,а саме зміни її ко-
льорової «живої» гамми. 

Кафедра образотворчого мистецтва, Ки-
ївського університету імені Бориса Грінчін-
ка, - має не аби який досвід проведення 
пленерів, як на базі інституту так і за його 
межами. Було розроблено ряд завдань як 
багаточасових так і короткочасних,щоб 
студент мав змогу повною мірою долучи-
тися до сприйняття пленерного живопису. 
Але ,на жаль, іноді можна побачити фор-
мальний підхід до цього аспекту( де або 
переноситься студійний натюрморт про-

ПЛЕНЕР ЯК СКЛАДОВА В ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬО-
СТИЛЬОВИХ УЯВЛЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Рябчук Леся Вікторівна 
Київський університет імені Бориса Грінченка.Інститут мистецтв.Старший викладач
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сто на вулицю, або студенту пропонуються 
завдання на незрозуміло довгий час). Тому  
важливо розуміти саме мову і задачі плене-
ру. Основною метою пленеру є вивчення 
природного середовища та людини в ньо-
му. Для цього пропонується короткочасні 
невеликі за розміром етюди та замальовки,які 
повинні якомога точніше передати колорис-
тику та природний стан. Треба налаштову-
вати студента на те,щоб він не просто без-
думно змальовував натуру,а і передавав на-
стрій свої особливі відчуття, шукав нестан-
дартні формати і засоби художнього 
мовлення.  В етюдах бажано приділяти ува-
гу різноманітності мотивів, як від частково-
го (етюд квітки, куща, дерева, невеличкого 
куточку подвір’я тощо) до панорамного. У 
графічних начерках більшу увагу треба при-
діляти швидким лінійним начеркам та ма-
люнкам м’якими матеріалами. Якщо за пла-
ном пленерної практики є багато часові за-
вдання краще розбити його на декілька днів 
по одній дві години не більше, щоб зберегти 
якомога точніше світлотінь та природний 
стан. На пленері доречно ставити коротко-
часні натюрморти із живих квітів та пред-
метів вжитку.

Велику користь приносять виїзні екс-
периментальні пленери,які почали про-
водитися на нашій кафедрі з 2008 року з 
власної ініціативи та за бажанням сту-
дентського загалу. Спочатку це була неве-
личка група студентів різних курсів , які 
вперше згуртувалися та вирішили спробу-
вати власні сили.  Базою пленеру було 
містечко Балаклава. За два тижні студенти 
ознайомилися з найцікавішими куточка-
ми передмістя Севастополя: побували на 

мисах Фіолент та Інжир, відвідали Херсо-
нес, містечко Інкерман з його Свято-
Климентинівським монастирем та форте-
цею Каламітів, містечко Бахчисарай з 
Ханським палацом, піднялися на Чуфут-
Кале та весь час не розлучалися з фарбами 
та пензлем. Звітна виставка найкращих 
студентських робіт приємно вразила ін-
ституцьку спільноту і довела доцільність 
та необхідність таких виїзних пленерів. 
На наступний рік на виїзний пленер пої-
хало 42 студенти ,які отримали не  лише 
творчий досвід,а ще й набули досвіду 
жити в колективі та спілкуванні один з 
одним. З 2011 року такі пленери офіційно 
увійшли в навчальну програму курсу об-
разотворчого мистецтва. 

Величезний, неоціненний досвід для 
студентів має участь у всеукраїнських 
пленерах та олімпіадах, де студенти мають 
змогу поспілкуватися з колегами з різних 
регіонів та набратися досвіду з різних ху-
дожніх шкіл України. Участь в таких за-
ходах стимулює та заохочує до подальшо-
го розвитку та творчої праці. З початку 
2016-17 навчального року студенти нашої 
кафедри мали змогу прийняти участь в 
двох всеукраїнських пленерах. У першому 
всеукраїнському пленері  м. Херсон та 
всеукраїнському студентському конкурсі 
з живопису «Срібний мольберт» місто 
Ужгород, де студенти змогу не тільки по-
змагатися, а ще й зустрітися та поспілку-
ватися з видатним українським митцем 
Володимиром Микитою і відвідати його 
будинок-музей,також відвідали будинок-
музей Ф. Манайла та закарпатський об-
ласний музей імені Бакшая.


