
Опис окремої одиниці освітньої програми  

 

Рисунок 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестри: 

Перший – восьмий. 
Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 1020 (кредитів ЄКТС – 34), аудиторні години: лекції – 42, 
практичні – 462. 

Лектор: 

кандидат мистецтвознавства, доцент Сидор Михайло Богданович. 
Результати навчання: 

студент повинен знати: 
– види рисунка та основні його теоретичні положення; закономірності, принципи та 

методи виконання лінійних зображень геометричних тіл, предметів побуту, об’єктів 
навколишнього середовища; особливості тривимірного трактування предметів і 
об’єктів дійсності на картинній площині; закономірності творення об’ємності натури 

засобами світлотіні; 
– різновиди графічних матеріалів та їх виражальні властивості; особливості технічних 

прийомів роботи зображальними матеріалами та потенціал їх  виразності;  
– основні положення композиційного вирішення зображення на картинній площині 

відповідно до обраного формату; композиційні основи та методичні послідовності 

виконання натюрмортів; характерні особливості формотворення дерев різних порід;  
– відомості про типи загальної форми голови людини, її складових деталей; особливості 

залежності форми голови людини від будови черепа; методичні принципи виконання 
малюнка черепа, “маски” та голови людини; особливості правдивого трактування 
натури, композиційну сутність роботи; 

– специфіку виконання малюнків голови людини різними матеріалами; особливості 
роботи над портретом та автопортретом; 

– особливості виконання короткотривалих малюнків (замальовок, начерків) та 
академічних рисунків постаті людини; 

студент повинен вміти: 

– відтворювати графічними матеріалами лінійні малюнки геометричних форм, тіл та 
предметів побуту у перспективі; передавати на площині побудову зображуваної натури 

(куб, куля, конус, циліндр, прості предмети побуту тощо) на основі проробки 
конструкції і тону, світлотіньових градацій тощо;  

– виконувати натюрморти різної складності та різними зображальними матеріалами; 

передати конструктивну побудову предметів побуту у різних планових та ракурсних 
положеннях, відтворити їх об’ємну форму на фоні драперії засобами світлотіні; 

виконати зображення дерев, кущів різних порід тощо;  
– виконати побудову черепа людини в різних положеннях; 
– виконати рисунки деталей голови Давида (око, ніс, губи, вухо), передавати засобами 

рисунка їх анатомічну структуру; 
– виконати лінійно-конструктивну побудову та тональну проробку малюнка “маски” з 

античної голови; античних гіпсових голів (Антиной, Дорифор, Сократ та ін.), голів 
живих натурників різного віку і різної статі;  

– виконати академічні рисунки, лінійні і тональні замальовки та начерки постаті людини 

у різних ракурсах і положеннях.  
Спосіб навчання:  

аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  



Живопис з пленером, Композиція, Декоративно-прикладне мистецтво та художні 
промисли, Скульптура, Пластична анатомія, Художнє конструювання, Історія зарубіжного 
образотворчого мистецтв, Історія українського образотворчого мистецтва, Методика 

навчання образотворчого мистецтва, Педагогічний малюнок.  
Зміст навчальної дисципліни:  

Розділ 1. Художньо-образна мова рисунку 
Рисунок та його художньо-образна мова. Малювання предметів у перспективному 
скороченні. Лінійно-художнє зображення з натури натюрморту. Засвоєння техніки 

світлотіньового малюнка. Прийоми виконання зображення в різних техніках. Художня 
виразність рисунків (образотворча, фахова та вікова складові).  

Розділ 2. Малювання натюрмортів  
Відтворення об’ємності форм та передача пропорційних співвідношень предметів 
натюрморту. Передача глибини простору та ритмічності форм у малюванні натюрмортів. 

Особливості роботи над натюрмортом на вирішення комплексних завдань. Малювання 
дерев. Натюрморт з гілкою дерева.  

Розділ 3. Малювання голови людини 
Відтворення будови голови людини в рисунку. Малювання деталей голови людини. 
Методичні принципи малювання голови людини. Особливості зображення голів людей 

різного віку і статі. Художньо-образна виразність зображення портретованого. 
Використання різних матеріалів для виконання малюнків голови людини.  

Розділ 4. Малювання частин тіла людини з фрагментів античних скульптур  
Малювання гіпсової “маски” голови людини. Малювання гіпсових моделей голови 
людини.  

Розділ 5. Малювання тіла людини 
Академічний рисунок голови натурника. Замальовки і начерки фігури людини на 

відтворення її реальних пропорційних співвідношень. Академічні постановки фігури 
людини. 
Рекомендована література:  
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Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота.  
Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль: виконання практичних завдань (натурні постановки) та 
самостійних домашніх завдань (начерки, замальовки). 



 підсумковий контроль: залік у другому та четвертому семестрах, екзамени – у 
першому, третьому, п’ятому – восьмому семестрах. 

 100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 
культурології та мистецької освіти. 

 
 


