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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 
спеціальність,  

ступінь вищої освіти  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

форма навчання 

денна 

форма навчання 

заочна 

Кількість кредитів – 10 

Галузь знань 
 

02 Культура та 
мистецтво 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

022 Дизайн 

Рік підготовки: 

3 - 

Змістових модулів – 2 

Семестр 

5 6 

Лекції 

Диференційний залік, іспит 

Загальна кількість годин – 

300 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи студента 

– 10 

Ступінь вищої 
освіти  

 
бакалавр 

 

- - 

Практичні 

50 год 50 год 

Лабораторні 

0 год. 0 год 

Самостійна робота  

100 год. 100 

Індивідуальна робота: 

0 год. 
Вид контролю:  

Диференційний залік, іспит.  

 

 

 
 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
«Рисунок» 

 Мета вивчення дисципліни – надання студентам теоретичних знань та 
практичних навичок, вмінь з навчального предмета, що формують головні риси 
майбутнього фахівця. 

 Завдання курсу – набуття комплексу знань і формування 
компетентностей, практичних навичок щодо вибору нових форм і методів 

застосування графічних технік.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

– теорію навчального предмета за напрямами та об’ємом, визначених 

змістовними модулями навчальної програми; 
– принципи та методи реалістичного зображення; 

– закономірності лінійної та повітряної перспективи; 
– виразні засоби рисунку; 

уміти: 

– відтворювати свої теоретичні знання з навчального предмета в 

практичній діяльності ; 
– практично застосовувати поняття просторового плану; 
– виконувати збалансовану композицію; 

– вести тонально-конструктивну побудову форми; 
– створювати та передавати художній образ графічними засобами та 

матеріалами; 
володіти: 

           - моторно-сенсорною культурою натурного малювання;  
           - методом рисунка «обрубовка»; 

           - алгоритмом тривалого рисунка та здійснювати його на практиці; 
           - алгоритмом короткочасного рисунка та здійснювати його на практиці;  

           - методом «наскрізного» малювання та здійснювати його на практиці;  
           - методами геометричного(зовнішнього) обґрунтування моделі   

зображення та здійснювати його на практиці; 
           - методами анатомічного і морфологічного(внутрішнього) обґрунтування 
моделі зображення та здійснювати його на практиці;  

           - науковими методами «індукції» та «дедукції»; 
           - методом побудови «парних форм» відносно до головної (серединної) 

лінії моделі зображення і здійснювати їх на практиці; 
           - методом «розтертої лінії» в аналітичному рисунку; 

           - теорією руху світлотіні по формі, тонових градацій та контрастів: 
  

3. Програма навчальної дисципліни «Рисунок» 
 

Змістовий модуль 1. Малювання гіпсової голови 
Тема 1. Малювання гіпсової голови «Римлянин» 

Тема 2. Малювання гіпсової голови «Гаттамелати»  
Тема 3. Малювання портрету з натури в середовищі  



Змістовий модуль 2. Малювання живої натури 
Тема 1. Малювання портрету живої натури 

Тема 2. Малювання портрету живої натури (полуфігура) 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

«Рисунок» 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

2 150 - 50 - - 100  - - - - - 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Малювання гіпсової голови 

Тема 1. Малювання гіпсової 

голови «Римлянин» 

24 - 8 - - 16 - - - - - - 

Тема 2. Малювання гіпсової 
голови «Гаттамелат»  
 

24 - 8 - - 16 - - - - - - 

Тема 3. Малювання портрету 
з натури в середовищі 

24 - 8 - - 16 - - - - - - 

Разом за змістовим модулем 

1 

72 - 24 - - 48 - - - - - - 

ІНДЗ (КР, РГР) - - - - - - - - - - - - 

Семестровий контроль 
(диференційний залік) 

+ - - - - - - - - - - - 

             

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2. Малювання живої натури 

Тема 1. Малювання портрету 

живої натури  

36 - 12 - - 24 - - - - - - 

Тема 2. Малювання портрету 
живої натури (полуфігура) 

42 - 14 - - 28 - - - - - - 

Семестровий контроль 
(диференційний залік) 

+ - - - - - - - - - - - 

Усього годин 150 - 50 - - 100 - - - - - - 

 

 

 

 

5. Практична робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість 
годин для 

денної 
форми 

Кількість 
годин для 

заочної 
форми 

1 I. Малювання гіпсової голови «Римлянин» 8 - 



1. Композиційне розташування в площині аркуша.  

2. Лінійно-конструктвна побудова форми з урахуванням 

перспективних скорочень. 

3. Вирішення глибини простору з урахуванням тональної 

перспективи. 

 

2 ІІ.  
Малювання гіпсової голови «Гаттамелати»  

1. Композиційне розташування в площині аркуша.     

2. Лінійно-конструктвна побудова форми з урахуванням 

перспективних скорочень. 

3. Тональне моделювання форми.  

4. Вирішення глибини простору з урахуванням тональної 

перспективи. 

 

8 - 

3 III. Малювання портрету з натури в середовищі  
1. Конструктивне вирішення форми.  
2. Аналітичний рисунок, вісь симетрії, парні форми, 

перспективні скорочення.  
3. Тональне моделювання форми.  

4.   Вирішення глибини простору з урахуванням тональної   

перспективи 
 

8 - 

4 ІV. Малювання портрету живої натури  

 
1. Конструктивне вирішення форми.  

2. Аналітичний рисунок, вісь симетрії, парні форми, 
перспективні скорочення.  

3. Тональне моделювання форми.  

4.   Вирішення глибини простору з урахуванням тональної   

перспективи 
 

 

12 - 

5 V. Малювання портрету живої натури (полуфігура) 
      1.   Конструктивне вирішення форми.  

2. Аналітичний рисунок, вісь симетрії, парні форми, 

перспективні скорочення.  
3. Тональне моделювання форми.  
4.   Вирішення глибини простору з урахуванням тональної   

перспективи 
 

 

14 - 

 Усього 50 - 

 

 

6. Самостійна робота 
 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин для 

Кількість 

годин для 



денної 

форми 

заочної 

форми 

1 I. Малювання голови живої натури 

1. Композиційне розташування в площині аркуша.  

2. Лінійно-конструктвна побудова форми з урахуванням 

перспективних скорочень. 

3. Вирішення глибини простору з урахуванням тональної 

перспективи. 

 

16 - 

2 ІІ. Малювання голови живої натури  

1 Композиційне розташування в площині аркуша.  

2. Лінійно-конструктвна побудова форми з урахуванням 

перспективних скорочень. 

3. Тональне моделювання форми.  

4. Вирішення глибини простору з урахуванням тональної 

перспективи. 

 

16 - 

3 III. Малювання голови живої натури  

1. Конструктивне вирішення форми.  
2. Аналітичний рисунок, вісь симетрії, парні форми, 

перспективні скорочення.  
3. Тональне моделювання форми.  

4.   Вирішення глибини простору з урахуванням тональної   

перспективи 
 

16 - 

4 ІV. Малювання голови живої натури  

1. Конструктивне вирішення форми.  
2. Аналітичний рисунок, вісь симетрії, парні форми, 

перспективні скорочення.  

3. Тональне моделювання форми.  

4.   Вирішення глибини простору з урахуванням тональної   
перспективи 

 
 

24 - 

5 V. Малювання голови живої натури  

1. Конструктивне вирішення форми.  
2. Аналітичний рисунок, вісь симетрії, парні форми, 

перспективні скорочення.  

3. Тональне моделювання форми.  

4.   Вирішення глибини простору з урахуванням тональної   
перспективи 

 
 

28 - 

 Усього 100 - 

 

 



 
7. Методи навчання 

Навчальна дисципліна «Рисунок» є практичною дисципліною, яка 
включає в себе практичну й теоретичну частини. Мета теоретичної частини – 
вивчення закономірностей зображення графічними засобами на картинній 

площині, які мають наукове обґрунтування. 
Методи теоретичного вивчення дисципліни – бесіда. Мета практичної 

частини – формування у студентів певних моторно–сенсорних навичок 
рисування, графічної техніки та практичного алгоритму під час виконання 

навчальних завдань. Тривале завдання – є головним завданням з вивчення 
навчального предмета, яке здійснюється за певним практичним алгоритмом. 

Методи тривалого рисунка: 1) метод спостереження натури; 2) метод від- 
творення зображення; 3) метод демонстрації; 4) метод педагогічного рисунка. 

А також загальнонаукові методи: 1) індукції та дедукції; 2) аналізу та синтезу. 
Короткострокове завдання – виконується за короткий час, постійно чергується з 

тривалим завданням, та має обмежену навчальну мету.  
 

8. Методи контролю 
Поточний контроль (усне опитування, перегляд). 
Семестровий контроль (диференційний залік).  

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
 

Поточний контроль Сума 

Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2  

Т1 Т2  Т3     Т1 Т2       100 

15 15 20     25 25      

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно  

82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D задовільно  



60-63 Е  

25-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-24 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Мета та завдання навчальної дисципліни 
«Живопис» 

 Мета вивчення дисципліни – надання студентам теоретичних знань та 
практичних навичок, вмінь з навчального предмета, що формують головні риси 

майбутнього фахівця. 
 Завдання курсу – набуття комплексу знань і формування 
компетентностей, практичних навичок щодо вибору нових форм і методів 

застосування живописних технік. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

– теорію навчального предмета за напрямами та об’ємом, визначених 

змістовними модулями навчальної програми; 
– принципи та методи живописного зображення; 

– закономірності стану освітлення та повітряної перспективи; 
– виразні засоби живопису; 

уміти: 

– відтворювати свої теоретичні знання з навчального предмета в 

практичній діяльності ; 
– практично застосовувати поняття просторового плану; 

– виконувати збалансовану композицію; 
– вести тонально-живописну побудову форми; 
– створювати та передавати художній образ живописними засобами та 

матеріалами; 
володіти: 

           - моторно-сенсорною культурою натурного зображення, зокрема: 
           - методом живопису «а-ля прима» та здійснювати його на практиці;  

           - алгоритмом тривалого живопису та здійснювати його на практиці;  
           - алгоритмом короткочасного живопису та здійснювати його на практиці; 

           - методами геометричного(зовнішнього) обґрунтування моделі   
зображення та здійснювати його на практиці;  

           - методами анатомічного і морфологічного(внутрішнього) обґрунтування 
моделі зображення та здійснювати його на практиці;  

           - науковими методами «індукції» та «дедукції»; 
           - методом побудови «парних форм» відносно до головної (серединної) 

лінії моделі зображення і здійснювати їх на практиці; 
           - методом «розтертої лінії» в аналітичному рисунку; 
           - теорією руху світлотіні по формі, тонових градацій та контрастів: 



  
3. Програма навчальної дисципліни «Живопис» 

 
Змістовий модуль 1. Живописне вирішення голови людини. 

Тема 1. Складна постановка з гіпсовою моделлю голови людини   

Тема 2. Формальний портрет. Колорит.  
Тема 3. Декоративне вирішення живої натури 

Змістовий модуль 2. Живописне вирішення портрету живої натури 
Тема 1. Портрет з натури 

Тема 2. Портрет з натури  
 

4. Структура навчальної дисципліни 
«Живопис» 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

2 150 - 50 - - 100  - - - - - 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Живописне вирішення голови людини. 
 

Тема 1. Складна постановка з 
гіпсовою моделлю голови 

людини   

30 - 10 - - 20 - - - - - - 

Тема 2. Формальний портрет. 
Колорит.  

 

24 - 8 - - 16 - - - - - - 

Тема 3. Декоративне 
вирішення живої натури 

 

24 - 8 - - 16 - - - - - - 

Разом за змістовим модулем 
1 

78 - 26 - - 52 - - - - - - 

ІНДЗ (КР, РГР) - - - - - - - - - - - - 

Семестровий контроль 

(диференційний залік) 

+ - - - - - - - - - - - 

             

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2. Живописне вирішення портрету живої натури 
 

Тема 1. Портрет з натури 36 - 12 - - 24 - - - - - - 

Тема 2. Портрет з натури 36 - 12 - - 24 - - - - - - 

Семестровий контроль 

(диференційний залік) 

+ - - - - - - - - - - - 



Усього годин 150 - 50 - - 100 - - - - - - 

 

 

 

 

5. Практична робота 
 
№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість 
годин для 

денної 

форми 

Кількість 
годин для 
заочної 

форми 

1 I. Складна постановка з гіпсовою моделлю голови людини   
1. Композиційне розташування в площині аркуша.  

2. Лінійно-конструктвна побудова предметів з урахуванням 

перспективних скорочень. 

3. Живописне вирішення форми та глибини простору з 

урахуванням тональної перспективи. 

 

10 - 

2 ІІ. Формальний портрет. Колорит.  
1. Композиційне розташування в площині аркуша.     

2. Розташування кольорових мас  

3. Кольорове моделювання форми. 

4. Вирішення колоритного строю роботи  

8 - 

3 III. Декоративне вирішення живої натури 

1. Композиційне вирішення 
2. Стилізація 

3. Декоративне моделювання форми. 

8 - 

4 ІV. Портрет з натури 

1. Конструктивне вирішення форми.  
2. Живописне, тональне моделювання форми.  

3. Вирішення глибини простору з урахуванням тональної   
перспективи 

 

 

12 - 

5 V. Портрет з натури  
1. Конструктивне вирішення форми.  
2. Живописне, тональне моделювання форми.  

4.   Вирішення глибини простору з урахуванням тональної   
перспективи 

 

 

12 - 

 Усього 50 - 

 

 

6. Самостійна робота 
 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин для 

Кількість 

годин для 



денної 

форми 

заочної 

форми 

1 I. Складна постановка з гіпсовою моделлю голови людини   
1. Етюди живої натури (гризайль) 

2. Тональне моделювання форми.  

20 - 

2 ІІ. Формальний портрет. Колорит.  
1. Етюди живої натури  

2. Велика форма 
3. Колорит (тепла, холодна гама) 

16 - 

3 III. Декоративне вирішення живої натури 

1. Пошуки стилізації, виразності.  
2. Кольорові пошуки 

16 - 

4 ІV. Портрет з натури 
1. Етюди живої натури  

2. Велика форма 

24 - 

5 V. Портрет з натури  

      1. Етюди живої натури 

       2. Велика форма 

 

24 - 

 Усього 100 - 

 

 

 
7. Методи навчання 

Навчальна дисципліна «Живопис» є практичною дисципліною, яка 
включає в себе практичну й теоретичну частини. Мета теоретичної частини – 

вивчення закономірностей зображення живописними засобами на картинній 
площині, які мають наукове обґрунтування. 

Методи теоретичного вивчення дисципліни – бесіда. Мета практичної 
частини – формування у студентів певних моторно–сенсорних навичок 
рисування, живописних технік та практичного алгоритму під час виконання 

навчальних завдань. Тривале завдання – є головним завданням з вивчення 
навчального предмета, яке здійснюється за певним практичним алгоритмом. 

Методи тривалого живопису: 1) метод спостереження натури; 2) метод від- 
творення зображення; 3) метод демонстрації. 

А також загальнонаукові методи: 1) індукції та дедукції; 2) аналізу та синтезу. 
Короткострокове завдання – виконується за короткий час, постійно чергується з 

тривалим завданням, та має обмежену навчальну мету.  
 

8. Методи контролю 
Поточний контроль (усне опитування, перегляд). 

Семестровий контроль (диференційний залік).  
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 



Поточний контроль Сума 

Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2  

Т1 Т2  Т3     Т1 Т2       100 

15 15 20     25 25      

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно  

82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

25-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-24 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

                                                     10. Методичне забезпечення 
1.Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Рисунок та живопис» Кременчук: КрНУ. 2016.  
2. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної 

дисціплини «Рисунок та живопис» Кременчук: КрНУ. 2016.  
 

11. Рекомендована література 

Базова 
 

1. Агеев П.Я. Старинные руководства. СПб., 1887, с.557. 

2. Альберти Леон Батиста. Десять книг о зодчестве. М,1937, т.2 

3. Алпатов М.В, Всеобщаяи стория искусств. М, 1955, с. 240. 

5. Бродский И.А. Репин-педагог. М.,1960, с.38. 



6. Варнеке Б. Плиний об искусстве. Одесса, 1918 г. с. 48, 51. 

1. Ватагин В.А. Изображение животного. – М.,1957. 

2. Гинзбург И.П. П.Чистяков и его педагогическая система. М.-Л.,1940,с.128. 

3. Кириченко М.А. Образотворче мистецтво. 3 клас.-К.,1996. 

4. Лаврентьева С.И. С-Петербургская рисовальная школа в воспоминаниях ее 

ученицы /1862-1876/ 

5. Мастераискусства об искусстве, т.2, М., 1936. 

6. МГХИ им В.И.Сурикова. М., 1961 

7. Ратнічин В.М. Перспектива. – 2ге вид.-К.,1977. 

8. Ростовцев Н.Н. Очерки по истории методов преподавания живописи. – 

М.,1983. 

9. Радлов Н. Рисование с натуры. – Л.,1937. 

10. Репин И.Е. «Об искусстве». М.,1960, с.76. 

11. Ростовцев Н.Н. Академическая Живопись. – М.,1995. 

12. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. – М.,1989. 

 

Допоміжна 

1.Молева Н., Белютин Э. Школа Ашбе. М., «Искусство»,1958.                                         

2. Роден О. Сборник статей о творчестве. – М.,1978.  

12. Інформаційні ресурси 

 

1. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського  



http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Державна науково - педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського 

www.dnpb.gov.ua/ 

3. Бібліотека українських підручників http://pidruchniki.ws 

 

 Наочні посібники: 

 

1.Набір плакатів «Основні та допоміжні кольори»; 

2.Набір плакатів «Кольорові розтяжки»; 

3.Набір плакатів «Тональні розтяжки»; 

4.Набір плакатів «Гризайль»; 

5.Набір плакатів «Контраст та нюанс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pidruchniki.ws/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


