
Опис окремої одиниці освітньої програми  
 
Теорія і практика рисунку 
Тип дисципліни: 
нормативна. 
Семестр: 
перший. 
Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 32. 
Лектор: 
канд. мистецтвознавства, доцент Сидор М.Б. 
Результати навчання: 
– володіння професійним термінологічним апаратом; 
– знання історії та теорії стилів, напрямів і течій у мистецтві рисунку; 
– здатність використовувати у практичній діяльності досвід світової та вітчизняної шкіл рисунку, 

методів і прийомів провідних майстрів; 
– володіння методиками побудови та виконання графічної композиції у різних техніках; 
– володіння уміннями у галузі технологій рисунку; 
– здатність до формування необхідного обсягу фахової інформації з різних джерел (літературних, 

музейних, електронних) для виконання конкретного творчого задуму. 
Спосіб навчання: 
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 
– Методологія наукових досліджень у галузі мистецької освіти; 
– Реставраційний живопис; 
– Сучасне декоративно-прикладне мистецтво; 
– Сучасне образотворче мистецтво України 
– Теорія і практика живопису. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Історичний процес розвитку технологій рисунку. Художні засоби та прийоми передачі образу 
зображуваного. Творчий процес у рисунку фігури людини. Етюдне та академічне вирішення 
постановки. Форма і пластика людського тіла в рисунку. Творчий доробок майстрів рисунку. 
Технології копіювання (графічні етюди, начерки, замальовки). Виконання творчої роботи. 
Рекомендована література: 
1. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти / М. А. Кириченко, І. М. Кириченко. – К. : Вища школа, 

2002. – 190 с. 
2. Сидор М. Б. Рисунок : Малювання голови людини / М. Б. Сидор. – Дрогобич : ВВ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2016. – 116 с. 
3. Сидор М. Б. Рисунок : Частина 1 / М. Б. Сидор. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 132 

с. 
4. Туманов І. М. Рисунок. Живопис. Скульптура : Теоретико-методологічні основи комплексного навчання 

/ І. М. Туманов. – Львів : Аверс, 2010. – 496 с. 
5. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка / Н. Г. Ли. – М. : Эксмо, 2012. – 480 с. : ил. 
6. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок / Н. Н. Ростовцев. – М. : Просвещение, 1984. – 240 с., ил. 
7. Чиварди Дж. Техника рисунка: инструменты, материалы, методы ; практические советы / Дж. Чиварди ; 

пер. с итал. Л. Агаева. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 64 с. 

Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 
– поточний контроль: перегляд аудиторних практичних робіт та індивідуальних практичних 
завдань як самостійної роботи. 
– підсумковий контроль: співбесіда з лектором за питаннями самостійного опрацювання 
матеріалів курсу; екзамен. 
Мова навчання: 
українська. 
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти. 
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