
Опис окремої одиниці освітньої програми  

 

Основи перспективи в рисунку  

Тип дисципліни:  

вибіркова (вільного вибору студента).  

Семестр:  

другий (заочна форма навчання). 
Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні години: лекції – 4, практичні 
заняття – 6; самостійна робота – 80. 

Лектори: 

старший викладач Ясеницька Жанна Володимирівна, 
старший викладач Савчин Галина Віталіївна. 
Результати навчання: 
Знати:  

 теоретичні основи перспективи; 
 види перспективи; 

 методи перспективного зображення;  

 правила та закони побудови предметів у фронтальній на кутовій перспективі; 

 ключові поняття: відображення, лінія, лінія горизонту, нахил, просторовий об’єкт, 
перспектива, площина, тінь, точка сходу; 

Вміти:  

 зображати окремі предмети з натури за правилами перспективного малювання;  

 виконувати начерки та замальовки предметів, об’єктів, фігури людини на основі 
фронтальної та кутової перспективи;  

 зображувати об’єм, глибину, висоту та простір предметів та середовища; 
 будувати зображення інтер’єрів та екстер’єрів;  

 визначати найбільш доцільну композицію перспективи, а саме: вибір точки зору, лінії 
горизонту, композиції зображення на аркуші;  

 грамотно будувати композицію картини, розташовувати предмети і переконливо 
пов’язувати їх між собою; 

 передавати у рисунку засобами перспективного зображення власні та падаючі тіні; 
відбиття та віддзеркалення; 

 правильно уявляти просторові об’єкти та падаючі тіні від них;  

 вміти будувати відображення у дзеркальних горизонтальній і нахиленій площинах. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Композиція  

 Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли  

 Рисунок  

 Живопис з пленером  

Зміст навчальної дисципліни:  

Загальні положення теорії перспективи. Перспектива об’єктів. Побудова тіней в 
перспективі. Побудова відображень у перспективі.  

Рекомендована література: 
Основна: 

1. Короткий В.А. Тени, аксонометрия, перспектива / В.А. Короткий. – Челябинск: Издательский центр  

ЮУрГУ, 2010. – 127 с. 

2. Кущ М. В. Тіні та перспектива / М. В. Кущ. – К. : КНУТД, 2009.  

3. Пономарьов А.М. Перспектива: навч. посіб. для студ. худож. спец. вищ. закл. освіти України / А.М. 

Пономарьов. – К.: КДУТД, 2001. – 57 с. 

Допоміжна 

4. Бабенко С.О. Нарисна геометрія: навчальний посібник / С.О. Бабенко, С.С. Красовський, В.В. 

Хорошайло. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 128 с.  



5. Кириченко М. А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти / М.  А. Кириченко, І. М. 

Кириченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 2002. – 190с. 

6. Костенко T. B. Основи композиції та тримірного формоутворення /  T. B. Костенко. – Харків: : 

ХДАДМ, 2003. – 256 с. 

7. Михайленко В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): навч. 

посіб. для студ. вузів / В. Є. Михайленко,  М. І. Яковлєв. – К. : Каравела, 2004. – 304 с. 

Форми та методи навчання:  

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

 поточний контроль: виконання аудиторних практичних завдань, виконання 
індивідуальних робіт.  

 підсумковий контроль: залік у другому семестрі.  

 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра:  

культурології та мистецької освіти. 

 


