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Постановка проблеми: В сучасному контексті 

розвитку України, євроінтеграції та утвердженні у світо-
вому просторі як унікальної регіональної цивілізації, 
зростає роль культури як інтелектуального та духовного 
фундаменту держави. Якісну основу національної куль-
тури складає мистецтво, історія та мова. Насамперед 
мистецтво уособлює у свідомості народу живу душу 
його культури. 

Звернувши увагу на систему освіти у художніх нав-
чальних закладах України, було вирішено проаналізу-
вати методи викладання фахових дисциплін в училищі 
М. Самокиша, який знаходиться на території окупова-
ного Криму.  

Україна має власну мистецьку школу, яка починає 
свій розвиток з училищ, як основи для отримання базо-
вих знань, та продовжує зростання у ВНЗ. Постає про-
блема у зберіганні методів навчання образотворчому 
мистецтву студентів, фонду робіт українських художни-
ків та вихованню національної мистецької ідентичності. 
У статті проаналізовано методи навчання, які формува-
лись протягом всього існування училища, до початку 
окупації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує чи-
мало публікацій стосовно творчих надбань випускників 
Кримського художнього училища, але ніхто не аналізу-
вав методи викладання художніх дисциплін в ньому.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Так як раніше не було опубліковано жодних 
публікацій на задану тему, вона набуває не аби якої ак-
туальності в контексті сучасної системи освіти та ствер-
дження української школи живопису.  

Мета статті полягає в тому, щоб дослідити розвиток 
етностилю у сучасному українському живописі, його 

особливості та засоби втілення, вплив на творчість 
українських митців. 

Виклад основного матеріалу. Художнє училище ім. 
М. Самокиша – навчальний заклад з найбагатшою істо-
рією на території Криму. 

У витоків створення училища стояв академік баталь-
ного живопису, Заслужений діяч мистецтв, лауреат 
Державної премії СРСР в галузі літератури і мистецтва 
Микола Семенович Самокиш. Родом з Чернігівщини 
працьовитий художник потрапив до книги рекордів 
України, за те що протягом життя створив більше 11 ти-
сяч картин. В своїй творчості він прагнув відтворити 
історичні події та національні особливості з життя і 
побуту українського народу [1, 122]. Навчаючись в Росії 
та Парижі, митець щороку приїздив на Батьківщину за 
натхненням, а потім і залишився тут жити. 

Керівник батально-історичних майстерень М. Самокиш, 
передавав свої знання студентам Харківського та Київ-
ського художніх інститутів. З 1922 року художник 
переїхав у Сімферополь, де заснував власну художню 
студію, на базі якої у 1937 році було створено художнє 
училище ім. М. Самокиша. 

Працелюбний та вимогливий наставник «задавав 
тон» всьому життю училища. Вже починаючи з першого 
набору студенти організували «Таємну раду», метою 
якої була посилена робота за фахом. Офіційні постано-
вки зранку, після пар – продовження роботи: пошуки 
композиції, рисунок та робота над закріпленням отрима-
них знань. За згадкою випускника Л. Сігалевича, за сту-
дентських років було ганьбою прийти вранці на заняття 
без задуму нової роботи. Якщо після занять не встигали 
написати етюд, писали вранці перед парами і приносили 
в училище на обговорення коллективу [2, 138]. 

Розкрито еволюцію розвитку Кримського художнього училища імені М. Самокиша, його випускників 

які зробили вагомий внесок в розвиток української культури починаючи від року заснування навчального 

закладу (1937) до окупації кримського півострову РФ (2014). Досліджено та проаналізовано методику 

викладання фахових дисциплін, послідовне ускладнення завдань на основі здобутих вмінь студентів, 

постійне закріплення навичок впродовж періоду навчання. Висвітлено структуру підготовки майбутніх 

художників, яка формує міцну базу при вступі у ВНЗ. Розглянуто провідні засади навчання студентів 

мистецьких спеціальностей в училищі, які були сформовані українськими педагогами на основі 

національної традиційної школи рисунку та живопису та є загальноприйнятою частиною освітнього 

процесу України. 

Ключові слова: методи викладанн, художні дисципліни, Кримське художнє училище імені 

М. Самокиша, українські художники, рисунок, живопис, композиція. 
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Жагу до навчання перервав воєнний період, який був 
складним в історії існування мистецького осередку, але 
50-ті роки знаменували час активного росту, загального 
підйому училища в питаннях постановки навчально-
виховного процесу. Якщо до цих пір тільки кілька про-
відних викладачів направляли навчальний процес, то 
тепер почалася робота колективу, озброєного твердими 
знаннями. Викладачі спеціальних дисциплін становили 
активне ядро Спілки художників. У педагогічний колек-
тив влилися нові викладачі, які тільки що закінчили 
кращі вищі навчальні заклади країни, серед них Г. Ку-
риленко, В. Григор‘єв, Ф. Алещенко, В. Хараборіна, 
Ю. Кищенко, А. Іотко, Н. Моргун, І. Петров, Л. Поля-
кова, І. Шевченко та інші. Всі вони були молоді й енер-
гійні. Всіх об‘єднувала не лише спеціальність, а й акти-
вне бажання працювати багато і наполегливо над зрос-
танням професійного рівня, над вихованням молодих 
кадрів. 

З Кримським художнім училищем імені М. Само-
киша пов‘язані імена багатьох відомих художників 
України. Навчальний заклад пишається своїми студен-
тами, випускниками та викладачами, які отримали виз-
нання та нагороджені урядовими нагородами. Серед 
них: В. Бернадський – народний художник України; 
В. Ганоцький – народний художник України, заслуже-
ний діяч мистецтв України, професор кафедри живопису 
Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 
Л. Герасимов – народний художник України, лауреат 
премії ім. Максиміліана Волошина, Почесний член Ака-
демії Наук Криму; В. Гурін – народний художник Укра-
їни, дійсний член академії мистецтв України, професор 
НАОМА, П. Грейсер – народний художник України, 
С. Джус – народний художник України, Ф. Захаров – 
народний художник України, лауреат премії ім. Т.Г. Ше-
вченка; А. Сухоруких, – народний художник України, 
заслужений діяч мистецтв України; заслужені худож-
ники України Н. Бортніков, В. Волков, В. Гордеєв, 
Л. Грейсер, Н. Дудченко, В. Задириєнко, І. Копаєнко, 
Н. Моргун, Р. Сердюк, А. Павлючек, І. Петров, В. Пет-
ренко, І. Шевченко, Т. Шевченко, 

Давні традиції в підготовці кваліфікованих фахівців 
високого професійного рівня, сприяли статистиці, коли 
щорічно до 85% випускників училища вступали до ВНЗ. 

З 2003 року очолював колектив високопрофесійних 
фахівців училища В. Єрмаков – заслужений діяч мис-
тецтв України, почесний професор кафедри «Інтер‘єр і 
обладнання» Харківської державної академії дизайну і 
мистецтв. Всі свої здібності і знання В. Єрмаков направ-
ляв на підвищення ефективності навчального процесу, 
зміцнення матеріальної бази училища, позитивний мік-
роклімат і психологічний настрій в колективі. 

Навчальний процес в училищі мав на меті підготовку 
справжніх професіоналів: художників-живописців, вик-
ладачів; художників-графіків, дизайнерів. 

На перший курс приходять студенти, які багато чого 
не вміють і педагогічному колективу училища за чотири 
роки потрібно підготувати висококваліфікованих фахів-
ців, що володіють різносторонніми знаннями та вмін-
нями, таких, які були б конкурентноспроможними в 
сучасних умовах. 

Навчальні дисципліни, що вивчаються студентами 
різноманітні: це предмети загальноосвітнього, гуманіта-
рного, соціально-економічного, природно-наукового і 

професійного циклів. Для закріплення отриманих знань і 
навичок передбачені практики: пленерна, виробнича, 
педагогічна і музейна. 

В основі навчального і виховного процесів лежить 
єдина мета – виховання духовно-моральних сторін осо-
бистості студента. Питаннями виховання займаються в 
першу чергу куратори. З огляду на те, що виховання 
особистості має бути процесом цілісним і безперервним, 
робота в училищі будується так, щоб кожен етап на-
вчання, кожен педагог і співробітник навчального закла-
ду, що оточують студента, обстановка і атмосфера, пра-
цювали на цю важливу благородну мету [3]. 

У спільній творчій діяльності викладача, студента і 
батьків народжується багато добрих загальних справ: 
художні виставки (міські та республіканські), зустрічі з 
цікавими людьми, тематичні вечори та багато іншого 

До 2014 року для організації навчального процесу 
училище мало 9 майстерень для занять рисунком і жи-
вописом, два кабінети для занять композицією, бібліо-
теку з читальним залом і актовий зал, спортивний тре-
нажерний зал, а також кабінети: історії образотворчого 
мистецтва, анатомії і рисунка, комп‘ютерний клас. 

Головне місце в підготовці молодих художників зай-
мали спеціальні дисципліни. Розглянемо детально про-
грами з фахових дисциплін рисунок, живопис та 
композиція. 

Рисунок. Рисунок лежить в основі всіх видів образо-
творчого мистецтва, є одним з головних засобів образ-
ного пізнання і пластичного відображення світу. 

Кожному художнику-живописцю, графіку, скульптору, 
дизайнеру чи архітектору необхідно пройти школу 
рисування з натури. Програма навчання рисунку в Ху-
дожньому училищі імені М. Самокиша будувалася на 
використанні передових реалістичних традицій україн-
ського мистецтва, в їх основі лежить детальне вивчення 
натури, пізнання форми та вміння передавати об‘єм та 
матеріальність графічними матеріалами. Поступово під 
час вивчення дисципліни, ускладнювалися навчальні 
завдання, та підвищувалися вимоги до якості виконання 
постановки. Таким чином, здійснювалось систематичне 
накопичення студентами професійних знань і навичок, 
які включають і технічні прийоми освоєння графічної 
грамоти. 

На молодших курсах студенти рисували гіпсові ор-
наменти, деталі архітектури, зліпки античних скульптур 
(голови, фігури), які служать незамінними навчальними 
посібниками. 

Ця навчальна робота дисциплінує, привчає до точно-
сті зображення, використовується для формування 
вміння узагальнювати форму і виховання естетичного 
смаку. Рисування гіпсових зліпків – це підготовчий етап 
до вивчення живої моделі. 

Викладання рисунка тісно пов‘язане зі знаннями, 
отриманими студентами на предметах «Пластична ана-
томія» та «Перспектива». 

Процес навчання був побудованим на основі трива-
лого вивчення натури (тривалий рисунок), глибокого 
усвідомлення її пластичних якостей та виконання корот-
кочасних завдань, начерків з натури, по пам‘яті та за 
уявою, уявленням і спостереженням. 

Навчальні завдання з рисунку на кожному курсі пос-
тупово ускладнювалися – від найпростіших початкових 
вправ по зображенню геометричних тіл, які на меті ма-
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ють розвиток окоміра студента, до зображення фігури 
людини – найбільш складного і змістовного об‘єкта об-
разотворчого мистецтва. 

Під час роботи над постановкою використовувався 
метод послідовності – від загальних обрисів до конкрет-
ної проробки деталей і завершального узагальнення. 
Завдання по рисунку виконувались в наступній послідо-
вності: композиція зображення на аркуші паперу, плас-
тична характеристика основних мас, послідовне наси-
чення деталями, підпорядкування деталей цілому. 

Велике значення в училищі надавалось самостійній 
роботі студентів – замальовкам, начерками, рисункам, 
які розвивають у студентів спостережливість, гостроту 
бачення, вміння помічати цікаве в навколишній 
дійсності. 

За час навчання рисунку студенти знайомляться з 
різними техніками і графічними матеріалами. Окрім 
рисування в майстерні студенти виконують домашні 
самостійні роботи в основі яких метод копіювання з 
кращих зразків реалістичної школи рисунка. 

На першому курсі студенти отримують знання та 
вміння в рисунку предметів геометричної форми та 
натюрмортів з предметів побуту, в другому семестрі 
значну увагу приділяють рисунку гіпсових орнаментів 
різного ступеня складності і, через рисування складної 
об‘ємної форми в просторі (капітелі, гіпсової вази) і си-
метричної форми (голови коня), переходять до малю-
вання голови людини. 

Основним навчальним завданням на другому курсі є 
вивчення будови голови людини. Процес навчання по-
чинається з вивчення гіпсових зліпків окремих деталей 
особи (нос, губи, око), вивчення будови голови людини 
на прикладі античних голів. При цьому спочатку став-
ляться завдання побудови і рішення великої форми, в 
наступних постановках – уважного опрацювання дета-
лей. Останнім завданням на другому курсі є рисунок 
голови натурника. 

На третьому курсі починається вивчення фігури лю-
дини. Виконуються анатомічні рисунки фігури екорше 
Гудона та гіпсових зліпків деталей фігури. Основним 
завданням перших вправ є вміння переконливо поста-
вити і вірно побудувати фігуру. Довготривалі постано-
вки одягненої та оголеної натури доповнюються корот-
кочасними начерками на передачу руху. 

На четвертому курсі підводяться підсумки всім ра-
ніше набутим знанням і навичкам. Удосконалюються 
вміння зображувати портрет натури, розвиваються 
вміння переконливо передавати об‘єм натури в контра-
пості та в русі (рис.3, 4). 

Студенти повинні показати в рисунках високий рі-
вень образотворчої грамоти, необхідний для самостійної 
роботи, а також який дозволить їм в подальшому навча-
тись в художньому ВНЗ. 

Регулярно в Художньому училищі ім. М. Самокиша 
проводиться вечірній рисунок, конкурси академічного 
рисунка. Студенти неодноразово ставали переможцями 
Всеукраїнських конкурсів рисунка. 

Живопис. Художнє виховання і підготовка студентів 
з живопису здійснювалась на основі навчального плану 
та навчальних програм з предмету. 

Мета курсу живопису в училищі: 
– розвиток образного мислення і художньої культури; 

– дати студентам основу професійно-художньої гра-
моти, яка може стати міцною основою самостійної прак-
тичної роботи; 

– виховання живописного смаку; 
– оволодіння професійними навичками роботи; 
– вивчення технології акварельного та олійного жи-

вопису. 
У програмі подана система взаємопов‘язаних зав-

дань, що пропонує послідовність в їх виконанні. Кож-
ному року навчання відповідають свої цілі і завдання, в 
цілому розвиток вмінь базується на всебічному вивченні 
натури. 

Завдання курсу живопису базується на розкритті за-
конів зображення реального світу, а також розвитку 
художнього смаку, розуміння гармонії колориту. Спе-
цифіка художнього навчального закладу вимагає осо-
бливої уваги до завдань рисунка в живописній роботі – 
це є основним методом в процесі вивчення спеціальних 
дисциплін. 

Основний принцип навчання живопису – нерозрив-
ність процесу роботи над кольором і формою. Рішення 
задач колориту не може відбуватись без вивчення фор-
ми, тону і матеріальності. У всіх завданнях з живопису 
обов‘язковою суворою вимогою є точний рисунок, який 
є необхідною органічною частиною реалістичної роботи. 

Всі отримані знання і навички необхідно закріплю-
вати домашніми роботами по живопису, які не носять 
повторного характеру навчальних робіт і виявляють ін-
дивідуальні особливості студентів. 

Викладання курсу живопису проводиться в тісному 
зв‘язку з іншими дисциплінами спеціального циклу. 

На першому курсі в 1 семестрі студенти знайом-
ляться з акварельним живописом. Робота аквареллю дає 
певний комплекс професійних навичок, які починають 
розвиватись при вивченні та зображенні натюрморту. 

Основне завдання першого курсу – навчити студентів 
брати великі колірні співвідношення, ліпити форму ко-
льором, передавати матеріальність предметів, послідо-
вно вести етюд. 

Студенти отримують елементарні відомості з кольо-
рознавства: основні і додаткові кольори, теплі і холодні, 
контрастні і зближені, поняття про локальний колір, про 
вплив на нього світла, про роль тону при зображенні 
форми, про передачу матеріальності і ліплення форми 
предмету. 

В процесі роботи студентів над натюрмортом викла-
дачі постійно говорять про важливу роль рисунка в ак-
варельному живописі. Також велика увага приділяється 
техніці акварельного живопису, роботі кольором без 
застосування білил. Всі постановки виконуються на па-
пері, натягнутому на планшет. 

З другого семестру студенти переходять до олійного 
живопису. Вивчення технології олійного живопису 
краще пізнається на практиці. Викладач живопису прак-
тично знайомить студентів з прийомами грунтовки і на-
тягування полотна на підрамник, підбором фарб і роз-
ташуванням їх на палітрі, застосуванням розчинників. 

Перед початком роботи кольором на полотні викону-
ється етюд невеликого розміру для знаходження компо-
зиційної побудови натюрморту і його колористичного 
рішення. Потім виконується рисунок вугіллям на поло-
тні. Розмір полотна не більше 60 см по великій стороні. 
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На другому курсі студенти продовжують працювати 
над натюрмортом, поглиблюючи раніше отримані 
знання, ставляться нові завдання в передачі простору, 
повітряної перспективи, ускладнених умов середовища і 
освітленості. Здійснюючи поступовий перехід до зобра-
ження голови людини, в натюрморт вводиться гіпсова 
маска, а потім і гіпсова голова. Перехід від завдання 
«Гіпсова голова» до роботи над головою натурника – 
складний етап у процесі навчання, адже жива натура 
рухається та має індивідуальні особливості, різний колір 
обличчя. 

У другому півріччі студенти починають працювати 
над зображенням голови натурника і неодноразово по-
вертаються до цієї теми на старших курсах. Основне 
завдання: поряд з передачею великої форми і великих 
колірних співвідношень студенти працюють над дета-
лями голови (очей, носа, рота, вуха). Для постановки 
підбирається модель з чіткими і зрозумілими за формою 
і кольором рисами обличчя, з виразним характером, без 
головного убору. При компоновці в формат портрет зо-
бражується не в натуральну величину, а меншим ніж 
голова натури. 

Робота над головою ведеться за принципом: від зага-
льного до конкретного, а потім від часткового до загаль-
ного. Рисунок на полотні виконується вугіллям. Розмір 
полотна 40х50 см. 

На 3 курсі робота йде над напівфігурою одягненою в 
національний або театральний костюм. На цьому етапі 
постають завдання зображувати складних в анатоміч-
ному відношенні частин фігури людини: голови, рук, 
плечового поясу, грудної клітини, живота і тазу. 

Основні завдання: 
1) Композиційне рішення на полотні; 
2) Живописне рішення (враховуючи пропорції та по-

будову). 
Обов‘язковим є виконання колірних композиційних 

ескізів, після затвердження кращого ескізу, студент по-
чинає роботу на полотні. Після рисунку вугіллям на по-
лотні відповідальним моментом є підмальовок – основа 
кінцевого колірного рішення. Перехід до розробки осно-
вних форм можливий після того, як будуть вірно взяті 
колірні співвідношення в підмальовку. 

У період роботи над одягненою напівфігурою ста-
виться завдання більш детального аналізу голови і кис-
тей рук. У навчальній програмі відводиться час для до-
даткового (допоміжного) етюду кистей рук. 

У другому півріччі 3 курсу здійснюється перехід до 
роботи над оголеною фігурою. Викладачі училища вва-
жають, що методично правильно починати працювати 
над оголеною з «Етюду оголеної жіночої півпостаті зі 
спини», потім перейти до «Етюду чоловічої оголеної 
фігури» в техніці гризайль, ця техніка допоможе краще 
розібратись в тоні при зображенні складної форми. Ос-
новними завданнями, що постають перед студентами 
при роботі в цій техніці є ліплення способами одноколі-
рного живопису складної форми чоловічої фігури, 
зв‘язок всіх складових частин фігури, анатомічний ана-
ліз побудови фігури. Розмір полотна 80 на 100 см по 
більшій стороні. 

3 курс вирішує цілий комплекс складних завдань: 
композиційне рішення, анатомічно грамотне зображення 
форм людського тіла, передача простору, середовища і 
умов освітленості. Не менш важливим є оволодіння ме-

тодом послідовного ведення етюду (композиційне рі-
шення, колірні ескізи, рисунок на полотні, підмальовок, 
ліплення форми, деталізація, фактура живописної 
техніки). 

На 4 курсі йде подальше закріплення і поглиблення 
знань, підвищення професійних навичок, отриманих 
студентами протягом усього часу навчання в училищі. 
Студенти виконують підсумкові постановки натюрмо-
рту, голови, одягненої півпостаті (портрет з руками), 
одягненої і оголеної фігури. 

Завдання етюду голови і одягненої півпостаті на 
4 курсі наближаються до завдань портрета. Студенти 
повинні показати рівень образотворчої грамоти, здобу-
тий за період навчання, вдосконалення живописної тех-
ніки, вміле використання фактур в техніці олійного жи-
вопису, різноманітність ліплення форми, підвищення 
культури письма, вміння усвідомлено застосовувати 
засоби живопису в образних цілях, методично прави-
льно вести роботу, передавати характер натур і портре-
тну схожість. 

Важливим етапом в навчальному процесі є літня 
пленерна практика. У період практики студенти удоско-
налюють здобуті вміння, розвивають навички в напи-
санні короткочасних етюдів на передачу стану природи. 
Окрім пейзажів, студентам необхідно виконати навча-
льні постановки, які ставляться з урахуванням освіт-
лення сонцем і в тіні. Робота на пленері розширює у 
студентів поняття про колірне багатство навколишнього 
світу, тепло-холодний контраст і колорит, освіжає і зба-
гачує їх палітру [4, 124]. 

Щорічно проводились конкурси студентських робіт 
на кращий осінній і весняний пейзаж Криму. Організація 
конкурсів активізує творчу роботу студентів, розкриває 
їх індивідуальність і мальовничі здібності. Кращі роботи 
відзначаються преміями. 

Композиція. Завданням курсу композиції педагогіч-
них відділень художніх училищ України є формування і 
розвиток у студентів творчого мислення, оволодіння 
пластичною грамотою, вивчення основ композиції, по-
будова тематичної картини. 

Виховання і розвиток художнього бачення і образ-
ного мислення необхідно органічно поєднувати з ви-
вченням навколишнього життя. Виховання високого 
художнього смаку, розвиток загальної та мистецької 
культури є невід‘ємною частиною всього навчального 
процесу. 

Поряд з вивченням класичної спадщини, студенти 
повинні бачити і відображати навколишній світ. 

У зв‘язку з опануванням певних принципів компози-
ції, вибором і розробкою сюжету, найбільш виразним 
для розкриття ідеї, визначається студентами за сприяння 
педагога. 

Проходження курсу композиції відбувається в тісно-
му зв‘язку з усією практичною роботою по рисунку і 
живопису. 

Програма з предмету, композиція, побудована таким 
чином, що на першому курсі, вивчаючи основи компо-
зиції викладачі направляють творчу уяву студентів до 
образного втілення явищ навколишньої дійсності, засте-
рігаючи їх від простої констатації фактів, набору окре-
мих дрібниць. При вирішенні цих завдань набуває зна-
чення роль і розуміння сутності пластичного мотиву, 
виконання ряду вправ розрахованих на засвоєння певних 
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понять і принципів композиції. Головним завданням 
предмета композиції на 1 курсі є вивчення основних 
законів композиції – закон єдності змісту і форми, закон 
цілісності, закон контрасту, закон підпорядкування де-
талей ідейному задуму. 

Основним завданням по предмету композиції на 
2 курсі є розуміння і засвоєння основних закономірнос-
тей композиції, як важливих елементів для вираження 
задуму. Велика роль відводиться розвитку уяви, спосте-
режливості, розкриваються поняття контрасту, ритму, їх 
роль у формуванні задуму. 

Головним завданням на старших курсах є глибоке 
розкриття теми, розуміння ролі сюжетно-смислового 
центру композиції і способів його вираження. На випус-
кному курсі вирішуються комплексні завдання: подаль-
ший художній розвиток і одночасно перевірка вмінь 
студентів самостійно користуватися набутим досвідом і 
знаннями. Вирішальними факторами при виконанні пос-
тавлених сюжетно-тематичних завдань є демонструван-
ня студентами розвиненого художнього бачення і уяви. 
Важливе значення при цьому має позакласна робота – 
етюди, сюжетні замальовки. 

У роботі над дипломним ескізом студенти повинні 
показати всі знання, які отримали на протязі чотирьох 
років навчання. 

Висновок. Методика викладання художніх дисцип-
лін, за якою навчали до 2014 року, у Кримському худо-
жньому училищі імені М. Самокиша відповідає вимогам 
для освітніх закладів першого рівня акредитації України. 
Випускники вступали до кращих ВНЗ України та маючи 
міцну базу української школи удосконалювали свої 
вміння та ставали відомими на Батьківщині та за кордо-
ном. Викладачі та студенти неодноразово перемагали на 
Всеукраїнських конкурсах та приймали участь в органі-
зованих виставках НСХУ. Тимчасово окуповане учи-
лище М. Самокиша є невід‘ємною частиною незалежної 
України, з багатою історією та методами викладання які 

сприяють формуванню особистості, підготовці справж-
ніх професіоналів: художників-живописців, графіків та 
викладачів.  
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METHODS OF TEACHING ART DISCIPLINES IN THE CRIMEAN STATE 

ARTS COLLEGE BY M. SAMOKISH UNTIL 2014 
The evolution of the development of the Crimean State Arts College by M. Samokish, its graduates who have made a 

significant contribution to the development of Ukrainian culture, is revealed from the moment the school was founded (1937) 
to the occupation of the Crimean peninsula by Russia (2014). The method of teaching professional disciplines, consistent 
complication of tasks on the basis of acquired skills of students, constant consolidation of skills during the period of study are 
investigated and analyzed. The structure of training of future artists, which forms a solid base for admission to universities, is 
highlighted. The leading principles of teaching art students at the college, which were formed by Ukrainian teachers on the 
basis of the national traditional school of drawing and painting and are a common part of the educational process of Ukraine, 
are considered. 

Key words: teaching method, artistic disciplines, Crimean State Arts College by M. Samokis, Ukrainian artis,; drawing, 
painting, composition. 
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