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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 Серед багатьох жанрів образотворчого мистецтва живопис справляє на 
людину чи не найсильніший вплив, розвиваючи емоційно-чуттєву сферу, 
інтенсифікуючи візуальний досвід, формуючи загальну та естетичну 
культуру. Цим було обумовлено створення навчальної програми, що 
реалізується в гуртку східного живопису «Сакура» та спрямована для 
навчання дітей віком від 6 до 21 років.  
 Східний живопис сягає своїм корінням в далеке минуле. Професійні 
живописці, що створювали реалістичні версії сюжетів із навколишнього 
життя, не завжди цінувалися так само високо, як художники-інтелектуали, 
які творили заради власного задоволення в більш «вишуканому» стилі. 
Китайські художники, що пишуть пензлем, прагнуть до втілення «ци», котре 
часто описують як «суть» творів. Воно може бути досягнуте шляхом 
наслідування певних принципів або ж перебуванням у правильному стані 
свідомості.  
 Китайська, або східна, композиція суттєво відрізняється від західного 
підходу до мистецтва. Східний стиль намагається вловити «момент у часі», 
що може втілювати в собі лише частину більшого сюжету. Західний світ в 
основному береться за відображення сюжету в цілому. Східний стиль 
зображення на картині, її оформлення і зберігання, суттєво відрізняється від 
західних уявлень. Західна людина має в більшій мірі почуття постійності, ніж 
відчуття швидкоплинності. Китайське мистецтво полонило західний світ на 
віки, не дивлячись на те, що західний смак більше схожий до живописного, 
ніж до езотеричного стилю. Ці особливості східного живопису були 
покладені в основу навчальної програми гуртка «Сакура». 
        Метою програми є формування компетентностей особистості засобами 
мистецтва східного живопису, що випливають із філософської концепції 
цього мистецтва  на оточуючий світ. 
        Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 
        пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, 
які стосуються східного живопису; 
        практичної, що сприяє оволодінню навичками техніки східного 
живопису; 
        творчої, що забезпечує формування творчих здібностей, 
спостережливості, відчуття кольору та пропорцій, художньо-образного 
сприйняття побаченого та його творчого відображення засобами східного 
живопису; 
       соціальної, що сприяє вихованню інтересу та поваги до східної культури, 
формування естетичного смаку, здатності вбачати красу в буденному. 
        До змісту програми входить: 

• ознайомлення з технікою китайського живопису, з інструментами та 
матеріалами; 

• оволодіння технічними прийомами; 
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• оволодіння основами східної каліграфії, копіюванням різних типів 
шрифта китайської каліграфії; 

• оволодіння технікою базових сюжетів східного живопису; 
• ознайомлення з основними жанрами китайського станкового 

живопису, освоєння техніки виконання зображення рослин, тварин, 
традиційного східного пейзажу,  зображення фігури людини, портрету; 

• оволодіння різноманітністю живописних технік; 
• розвиток живописних навичок; 
• розвиток здатності адекватного сприйняття кольору, форми, 

пропорцій, почуття гармонії та краси, стійкого інтересу до пізнання.  
Програму побудовано на основі компетентнісного підходу. 
Навчальна програма передбачає 3 роки навчання: 

1-й рік – початковий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень; 
2-й рік – основний рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень; 
3-й рік – вищий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень. 
 Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є:  
врахування вікових особливостей вихованців, розвиток в них індивідуальних 
творчих здібностей, гармонійне формування всебічно розвиненої 
особистості. 
 Одним із видів навчальних завдань з живопису є короткочасні 
замальовки. Цей вид роботи розвиває швидкість сприйняття й аналізу 
натури, спостережливості, пам’яті, уміння бачити головне, виділяти 
характерне.  

Програма передбачає надання наступних теоретичних відомостей: 
законів перспективи, кольорознавства, композиції, ознайомлення з різними 
живописними матеріалами, техніками, вивчення творів видатних митців 
шляхом аналізу репродукцій. Особлива увага в програмі приділяється 
оволодінню прийомами зображення в техніці «акварель». 
 Під час навчання вихованці беруть участь у міських, обласних, 
всеукраїнських виставках та конкурсах.  

Формами контролю є підсумкові заняття, а також кваліфікаційний 
екзамен, що проводиться в кінці третього року навчання. 
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Початковий рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
Розділ, тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
Вступ  2 - 2 

Розділ 1. Мистецтво споглядання світу 4 2 6 
1.1. Феномен культури Сходу та 
Чотири Скарби Пізнання – традиційні 
матеріали китайського художника та 
особливості їх застосування 

2 2 4 

1.2. Ознайомлення з особливостями 
стилів гун-бі та се-і в традиційному 
китайському живописі 

2 - 2 

Розділ 2. Оволодіння технікою 
китайського живопису 

16 118 134 

2.1.  Оволодіння основними 
технічними прийомами китайського 
живопису 

2 12 14 

2.2. Ознайомлення з основами східної 
каліграфії як елементом композиції 
східного сувою  

2 4 6 

2.3. Ознайомлення з технікою базових 
сюжетів східного живопису – 
«Чотирьох шляхетних» 

2 6 8 

2.4. Рослинний світ: квіти – символ 
краси, листя (стебла і гілки), фрукти 

2 46 48 

2.5. Освоєння техніки виконання 
зображення тварини в східному 
живописі – птахи, риби, жабки, звірі та 
ін. 

2 36 38 

2.6. Основні традиційні сюжети 
східного живопису «Гори і води», 
«Квіти і птахи», «Люди та речі» 

2 8 10 

2.7. Ознайомлення з різноманітністю 
живописних технік 

2 4 6 

2.8. Екскурсії до музеїв, участь у 
виставках, конкурсах,оформлення 
робіт 

2 2 4 

Підсумок 2 - 2 
Разом  24 120 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

 Вступ (2 год.) 
 1. Вступне заняття. Організаційні питання. Ознайомлення з планом 
роботи гуртка, метою та основними завданнями. Інструктаж з безпеки 
життєдіяльності. Інструктаж з пожежної безпеки. 

 
Розділ 1. Мистецтво споглядання світу (6 год.) 
1.1. Феномен культури Сходу та Чотири Скарби Пізнання – традиційні 
матеріали китайського художника та особливості їх застосування (4 
год.) 
Теоретична частина. Особливості культури Сходу. Історія, специфічні 
характерні риси, основні напрями східного живопису. Ознайомлення з 
Чотирма Скарбами Пізнання ( східний пензлик, папір, китайська туш та 
камінь для розтирання туші ) та їх властивостями. 
Практична частина. Фарби. Бесіда „Акварельний живопис” – ознайомлення 
з фарбами (характерні особливості), кольорами (основні та похідні, теплі та 
холодні). Змішування кольорів. 
1.2. Ознайомлення з особливостями стилів гун-бі та се-і в традиційному 
китайському живописі (2 год.) 
Теоретична частина. Історія виникнення і застосування, властивості, 
характерні риси стилів  східного живопису. Шість законів живопису в 
давньому Китаї. Естетичні принципи в Японії. 
Практична частина. Виконання етюдів у стилі гун-бі та се-і. 
 
Розділ 2. Оволодіння технікою китайського живопису (134 год.) 
2.1. Оволодіння основними технічними прийомами китайського 
живопису (14 год.) 
Теоретична частина. Підготовка інструментів і матеріалів. Освоєння 
способів утримання пензля. Освоєння техніки набирання туші на пензель. 
Технічні прийоми китайського живопису. 
Практична частина. Виконання технічних прийомів китайського живопису.  
2.2. Ознайомлення з основами східної каліграфії як елементом 
композиції східного сувою (6 год.) 
Теоретична частина. Основні штрихи китайської каліграфії. Композиція 
традиційного живопису: сформульована ідея, представлена каліграфічним 
написом, відбиток червоно-білої печатки.  
Практична частина. Написання ієрогліфа «Вічність». Копіювання 
китайських ієрогліфів. Відпрацювання техніки вільного написання 
ієрогліфу. 
2.3. Ознайомлення з технікою базових сюжетів східного живопису – 
«Чотирьох шляхетних» (8год.) 
Теоретична частина. Ознайомлення з символами «Чотирьох шляхетних» 
рослин – орхідеєю, бамбуком, квітучою гілкою сливи, хризантеми. 
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Практична частина. Оволодіння зображенням орхідеї, бамбука, 
хризантеми,  
квітучої гілки сливи в східному живописі. 
2.4. Рослинний світ: квіти – символ краси, листя, стебла і гілки, фрукти 
(48 год.) 
Теоретична частина. Ознайомлення з символікою рослин у східному 
живописі.  
Практична частина. Зображення квітів, листя, традиційні символічних 
поєднань квітів з іншими предметами, фруктів, ягід, овочів.  
2.5. Освоєння техніки виконання зображення тварини в східному 
живописі – птахи, риби, жабки, звірі та інш. (38 год.) 
Теоретична частина. Ознайомлення з символікою тварин у східному 
живописі. 
Практична частина. Оволодіння зображенням птахів, риби, жабки, звірів, 
комах. 
2.6.  Основні традиційні сюжети східного живопису (10 год.) 
Теоретична частина. «Гори і води». Основні композиційні принципи 
пейзажу в східному живописі. Основні «герої» пейзажу – гора, вода та 
дерево. «Квіти і птахи». Символічне значення сюжету. «Люди та речі». 
Правила зображення фігури людини, портрету. 
Практична частина.  Виконання основних елементів китайського 
традиційного пейзажу (зображення дерев, землі, човна, скель, хмар), етюдів 
основних типів композиції пейзажу: низький горизонт, високий горизонт, 
зв’язана, діагональна, сюжетів «Квіти і птахи», «Люди та речі»: зображення 
фігури людини, портрету. 
2.7.  Ознайомлення з різноманітністю живописних технік (6 год.) 
Теоретична частина. Ознайомлення з традиційними і нетрадиційними 
живописними техніками. 
Практична частина. Виконання традиційних сюжетів східного живопису 
засобами нетрадиційних живописних технік. 
2.8.  Екскурсії до музеїв, участь у виставках, конкурсах, оформлення 
робіт (4 год.) 
Теоретична частина. Екскурсія, участь у виставках, конкурсах. 
Практична частина. Оформлення робіт до виставок, конкурсів. 
 
Підсумок (2год.) 
Підсумкове заняття. Перегляд робіт. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
- специфіку культури Сходу; 
- особливість техніки китайського живопису; 
- інструменти та матеріали для Східного живопису; 
- основні жанри китайського станкового живопису, стилі виконання; 
- мати уявлення про технічні можливості живописних матеріалів 

(акварелі, туші, гуаші); 
- мати поняття про холодні, теплі; додаткові кольори. 

 
Вихованці мають вміти і застосовувати: 
- оволодіти технічними прийомами китайського живопису; 
- оволодіти основами східної каліграфії; 
- оволодіти технікою базових сюжетів східного живопису; 
- освоїти техніку виконання зображення рослин, тварин, традиційного 

пейзажу, зображення фігури людини, портрету. 
- виражати свої почуття та естетичні переживання від сприйняття 

прекрасного. 
 

У вихованців мають сформуватися пізнавальна, практична, творча та 
соціальна компетентності: 

- ознайомлення з історією, характерними рисами, основними 
напрямами східного живопису, основними матеріалами для роботи, 
характерними особливостями акварельних фарб та змішуванням 
кольорів; 

- оволодіння стилями гун-бі та се-і в традиційному східному 
живописі, вмінням підготувати інструменти та матеріали, освоєнням 
техніки та способів утримання пензля під час навчання технічним 
прийомам східного живопису; 

- формування вміння бачити суть у композиції твору, вбачати красу в 
буденному; 

- виховання відчуття естетичної насолоди від споглядання творів 
східного живопису, інтересу та поваги до східної культури. 
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Основний рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
Розділ, тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
Вступ 2 - 2 
Розділ1. Композиційні принципи 
східного сувою 

4 40 44 

1.1. Основні закони композиції 2 26 28 
1.2. Копіювання різних типів шрифта 
китайської каліграфії 

2 14 16 

Розділ 2. Основні жанри китайського 
станкового живопису.  

12 84 96 

2.1. Вивчення та оволодіння 
зображенням основних жанрів 
китайського станкового живопису 

8 68 76 

2.2. Різноманітність живописних 
технік 

2 14 16 

2.3. Екскурсії до музеїв, участь у 
виставках, конкурсах, оформлення 
робіт 

2 2 4 

Підсумок 2 - 2 
Разом 20 124 144 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Вступ (2 год.) 
Вступне заняття. Організаційні питання. Ознайомлення з внутрішнім 

розпорядком гуртка. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Інструктаж з 
пожежної безпеки. 
 

Розділ 1. Композиційні принципи східного сувою  (44 год.) 
1.1. Основні закони композиції (28 год.) 
Теоретична частина. Ознайомлення з основними законами композиції, 
поняттям «сюжетно-композиційний центр», теорією трьох видів 
перспективи. 
Практична частина. Виконання робіт згідно основних законів композиції. 
1.2.  Копіювання різних типів шрифта китайської каліграфії (16 год.) 
Теоретична частина. Історія виникнення різних типів шрифтів.  
Практична частина.  Копіювання різних типів шрифтів.  
 
Розділ 2. Основні жанри китайського станкового живопису (96 год.) 
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2.1. Вивчення та оволодіння зображенням основних жанрів китайського 
станкового живопису (76 год.) 
Практична частина.   Історія виникнення та правила зображення жанрів 
китайського станкового живопису.  
Теоретична частина. Копіювання зображення основних жанрів китайського 
станкового живопису. 
2.3. Різноманітність живописних технік (16 год.). 
Теоретична частина. Ознайомлення з нетрадиційними живописними 
техніками. 
Практична частина. Виконання традиційних сюжетів східного живопису 
засобами нетрадиційних живописних технік. 
2.4. Екскурсії до музеїв, участь у виставках, конкурсах, оформлення 
робіт (4 год.). 
Теоретична частина. Екскурсія, участь у виставках, конкурсах. 
Практична частина. Оформлення робіт до виставок, конкурсів. 
 
Підсумок (2 год.). 
Підсумкове заняття. Перегляд робіт. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
- різні типи шрифтів китайської каліграфії; 
- основні жанри китайського станкового живопису; 
- стилі виконання жанрів; 
- основні закони композиції; 
- основні кольори, похідні, доповнюючі (контрастні). 

 
Вихованці мають вміти і застосовувати: 
- аналізувати кольорову гаму у творах, порівнювати кольорові 

сполучення; 
- гармонійно будувати композицію, визначати настрій у творі; 
- оволодіти технічними прийомами; 
- оволодіти основами східної каліграфії, копіювати різни типи 

шрифта; 
- удосконалювати оволодіння технікою базових сюжетів східного 

живопису, технікою виконання зображення рослин, тварин, 
традиційного пейзажу, зображення фігури людини, портрету; 

- постійно працювати над удосконаленням технічних навичок роботи 
з аквареллю; 

- звертати увагу на композиційне рішення; 
- вміло компонувати зображення на аркуші; 
- передавати просторовість, колорит; 
- завершити роботу. 

 
У вихованців мають сформуватися пізнавальна, практична, творча та                                     

соціальна компетентності: 
- ознайомлення з композиційними принципами східного сувою, з 

історією виникнення та різноманітністю жанрів східного станкового 
живопису; 

- оволодіння навичками копіювання різних типів шрифтів китайської 
каліграфії, правилами зображення основних жанрів китайського 
станкового живопису; 

- формування вміння поєднувати та змішувати кольори; 
- виховати любов до природи через навчання зображенню основних 

жанрів китайського станкового живопису. 
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Вищий рівень, третій рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
Розділ, тема 

 
теорія практика всього 

Вступ 2 - 2 

Розділ 1. Зображення основних жанрів 
китайського живопису 

4 104 108 

1.1. Закріплення умінь і навичок із 
зображення елементів основних жанрів 
східного живопису 

2 76 78 

1.2. Зображення персонажів у побутовому 
жанрі східного живопису 

2 28 30 

Розділ 2. Зображення складних композицій 4 30 34 
2.1. Оволодіння зображенням складних 
композицій в східному живописі 

2 26 28 

2.2. Екскурсії до музеїв, участь у виставках, 
конкурсах, оформлення робіт 

- 2 2 

Підсумок 2 - 2 
Кваліфікаційний екзамен - 2 2 
Разом 10 134 144 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Вступ (2 год.)  
Вступне заняття. Організаційні питання. Ознайомлення з внутрішнім 
розпорядком гуртка. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Інструктаж з 
пожежної безпеки. 
 

Розділ 1. Зображення основних жанрів китайського живопису (108 год.) 
1.1 . Закріплення умінь і навичок із зображення елементів основних 

жанрів китайського живопису (78 год.) 
Теоретична частина. Повторення і закріплення вивчених  теоретичних 
відомостей , що стосуються основних жанрів китайського живопису. 
Практична частина. Закріплення умінь із зображення елементів основних 
жанрів китайського живопису. 
1.2 . Зображення персонажів у побутовому жанрі китайського  живопису 

(30 год.) 
Теоретична частина. Повторення і закріплення вивчених теоретичних 
відомостей, що стосуються побутового жанру китайського живопису. 
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Практична частина. Відпрацювання техніки зображення персонажів у 
побутовому жанрі китайського живопису. 
 
Розділ 2.  Зображення складних композицій (34 год.) 
2.1. Оволодіння зображенням складних композицій в східному живописі 
(28 год.) 
Теоретична частина. Повторення та закріплення знань про основні закони 
композиції. 
Практична частина. Відпрацювання техніки зображення складних 
композицій в східному живописі. 
2.2.  Екскурсії до музеїв, участь у виставках, конкурсах, оформлення 
робіт (2 год.) 
Теоретична частина. Екскурсія, участь у виставках, конкурсах. 
Практична частина. Оформлення робіт до виставок, конкурсів. 
 
Підсумок (2 год.) 
Підсумкове заняття. Перегляд робіт. 
 
Кваліфікаційний екзамен (2 год.) 
Білети. Практичне завдання. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

          
Вихованці  мають знати і розуміти: 
- композицію побудови твору в побутовому жанрі китайського 

живопису; 
- правила зображення фігури та портрету людини; 
- стилі зображення побутового жанру; 
- основні закони композиції, що стосуються інших жанрів східного 

живопису. 
         
  Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- досконало оволодіти технікою виконання зображення елементів 
основних жанрів східного живопису; 

- композиційно правильно розміщувати зображення фігури людини та 
предмети на площині; 

- гармонійно поєднувати кольори у творі, відчувати та аналізувати 
загальний колорит твору; 

- самостійно зобразити складну композицію із декількох 
запропонованих предметів; 

- завершити та оформити роботу. 
 

  У вихованців мають сформуватися пізнавальна, практична,   творча 
та соціальна компетентності: 

- ознайомлення з правилами та композиційними принципами 
зображення фігури людини; 

- оволодіння умінням зображувати складні композиції; 
- формування вміння відрізняти динамічність від статичності у творі; 
- виховати працелюбність та здатність завершувати роботу на 

складному етапі. 
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