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Рисунок 
Тип дисципліни:  
вибіркова (за вибором ВНЗ). 
Семестр:   
третій, четвертий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 300 (кредитів ЄКТС – 10), аудиторні години: лекції – 32, практичні 
заняття – 1120; самостійна робота – 156. 
Лектори:  
кандидат мистецтвознавства, доцент Сидор Михайло Богданович, 
старший викладач Савчин Галина Віталіївна   
Результати навчання: 
студент повинен знати: 

 основні теоретичні положення академічного рисунку;  
 виражальні властивості графічних матеріалів;  
 особливості тривимірного трактування реальних предметів та об’єктів дійсності на 

картинній площині (у двовимірному просторі);  
 закономірності формотворення об’ємності натури засобами світлотіні;  
 композиційні основи та методичні послідовності виконання натюрмортів;  
 відомості про типи загальної форми голови людини, її складових деталей; специфіку 

виконання зображень голови людини різними матеріалами;  
 особливості роботи над портретом та автопортретом; особливості виконання 

короткотривалих малюнків (замальовок, начерків) постаті людини 
студент повинен вміти: 

 застосовувати набуті знання в творчій діяльності;  
 виконувати натюрморти різної складності та різними зображувальними матеріалами; 
 виконати рисунки деталей голови Давида (око, ніс, губи, вухо), передавати засобами 

рисунка їх анатомічну структуру;  
 виконати лінійно-конструктивну побудову та тональну проробку малюнка античних 

гіпсових голів та голів живих натурників різного віку і різної статі;  
 виконати лінійні і тональні замальовки та начерки постаті людини. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Декоративно-прикладне мистецтво 
 Композиція 

Зміст навчальної дисципліни:  
Розділ 1. Художньо-образна мова рисунку. Розділ 2. Малювання натюрмортів. Розділ 3. 

Малювання фігури людини.  
Рекомендована література: 
Основна: 

1. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти / М. А. Кириченко, І. М. Кириченко. – К. : Вища 
школа, 2002. – 190 с. 

2. Савчин Г. В. Рисунок : методичні рекомендації до проведення практичних занять / Г. В. Савчин, 
Ж. В. Ясеницька. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 44 с. 

3. Сидор М. Б. Рисунок / М. Б. Сидор. – Дрогобич : НВЦ “Каменяр”, 2002. – 80 с. 
4. Сидор М. Б. Рисунок : тексти лекцій до розділу “Малювання голови людини” / М. Б. Сидор. – 

Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 116 с. 
5. Сидор М. Б. Рисунок, живопис : методичні рекомендації до виконання індивідуальних самостійних 

завдань / М. Б. Сидор. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 98 с. 



6. Туманов І. М. Рисунок. Живопис. Скульптура : Теоретико-методологічні основи комплексного 
навчання / І. М. Туманов. – Львів : Аверс, 2010. – 496 с. 

7. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка : Учебник / Н. Г. Ли. – М. : Эксмо, 
2012. – 480 с. : ил. 

Додаткова 
8. Антонович Є. Малюнок і живопис / Є. Антонович, В. Шпільчак. – К. : Вища школа, 1990. – 84 с. 
9. Виноградова Н. Н. Малювання з натури / Н. Н. Виноградова. – К. : Рад. школа, 1986. – 108 с. 
10. Мірчук З. Анатомія людини / З. Мірчук, М. Мірчук. – Дрогобич : Вимір, 2007. – 40 с. 
11. Барчаи Е. Анатомия для художников / Е. Барчаи. – Будапешт: Корвина, 1979. – 344 с. 

Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
 поточний контроль: виконання аудиторних та індивідуальних завдань, співбесіда. 
 підсумковий контроль: залік у третьому семестрі, екзамен у четвертому семестрі. 
 100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти. 

 




