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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Спеціальний рисунок та 

перспектива» розроблено відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки «Дизайн одягу» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і 
мистецтво. 
Предметом є вивчення методів ведення рисунка фігури людини в 
студійній постановці, ведення швидких і довготривалих начерків 
фігури людини різними графічними засобами, вивчення виражальних 
можливостей графічних засобів і прийомів у створенні художньо-
образних графічних зображень моделей одягу. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Дисципліни, які забезпечують: Рисунок, Антропологія та ергономіка в 
одязі. 
Забезпечувані дисципліни: Живопис, Дизайн-проєктування одягу, 
Дизайн сценічного костюму. 
Змістовий модуль 1. Рисунок черепа та рисунок гіпсової голови 
людини. Змістовий модуль 2. Рисунок фігури людини. 
Змістовий модуль 3. Рисунок фігури людини. Рисунок кінцівок людини. 
Аналіз і зображення формоутворюючих складок драпірування у 
моделях одягу. 
Змістовий модуль 4. Створення художньо-образного рішення 
графічного зображення фігури людини в одязі.  

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: є підготовка майбутніх дизайнерів одягу до 
виконання професійних обов'язків, а саме: 
− розвиток художньо-образного сприйняття реальної дійсності; 
− розвиток цільного бачення натури; 
− розвиток процесів просторого мислення і пам’яті; 
− засвоєння навичок і прийомів роботи з різноманітними художніми 
матеріалами; 
− втілення художніх задумів на аркуші паперу у вигляді ескізів 
моделей і вміння реально втілити їх у матеріалі,  
− уміння виконувати графічну частину художнього проектування 
різними графічними техніками і знати основи процесу художнього 
проектування; 
− знати графічні засоби здійснення проекту одягу у матеріалі і вміти 
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аналізувати художні якості матеріалу. 
Завдання навчальної дисципліни:  
− формування системи знань в області рисунка і методики ведення 
навчального та творчого рисунка; 
− формування знань з анатомічної будови скелету і пластичної 
анатомії людини; 
− засвоєння студентами методу схематизації (орієнтування за 
координатами, умовне узагальнення об’ємної форми, застосування 
допоміжних побудов); 
− оволодіння студентами методом конструктивно-просторового 
аналізу (вміння зображувати тримірні об’єкти на двомірному просторі, 
використовуючи узагальнення для складних форм по схожості з 
простими геометричними тілами); 
− засвоєння студентами методу порівнянь (відношень): зіставлення 
пропорцій, вивчення законів світлотіні (тональних відношень); 
− розвиток композиційних здібностей в рисунку; 
− засвоєння уявлень про суть тональної системи зображення; 
− освоєння закономірностей лінійної і повітряної перспективи; 
− освоєння художніх методів зображення у начерках і ескізах фігури 
людини (лінійно-контурний, лінійно-силуетний, силуетно-плямистий, 
тонально-живописний); 
− формування у студентів знань, умінь і навичок у галузі художньої 
графіки, розвиток здатності спостерігати натуру, передавати її 
художньо-естетичні особливості засобами графічних матеріалів 
(олівець, вугілля, сангіна, сепія, туш, перо, пензель, маркер та ін.) і 
способів їх застосування у рисунку відповідно з художнім задумом; 
− оволодіння різними графічними техніками виконання начерку 
постаті фігури людини в одязі; 
− оволодіння практичними навичками створення художнього образу 
людини в одязі (моделі) різними графічними техніками; 
− оволодіння практичними навичками передавати різними 
графічними техніками матеріальні якості фактури тканин. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні досягнути таких результатів навчання 
(компетентностей): 
знати: 
− методичну послідовність виконання рисунка гіпсової голови людини 
та постаті фігури людини; 
− закономірності лінійної та повітряної перспективи; 
− закономірності розподілення світлотіньових градацій: відблиск, 
світло, напівтінь, власна тінь, рефлекс, падаюча тінь на різних 
геометричних фігурах, натурі людини  
− анатомічні-конструктивні відмінності та пластичні закономірності 
будови кісток і м’язів голови, фігури людини; 
− про значення спостереження натури і вивчення навколишньої 
природи і дійсності як засобів забезпечення художньої достовірності і 
виразності рисунка; 
− функції художніх матеріалів та інструментів для рисунка, технічні 
прийоми роботи з ними; 
− поняття цілісності і завершеності рисунка. 
вміти:  
− ставити перед собою навчальні та творчі цілі, і вибирати шляхи їх 
досягнення; 
− усвідомлено використовувати операції та якості мислення для 
досягнення власних навчально-творчих цілей; 
− грамотно використовувати методи і прийоми графічного 



зображення для досягнення художнього образу; 
− поєднувати і застосовувати різні художні матеріали та технічні 
прийоми зображення для створення художнього зображення 
− усвідомлено використовувати закономірності і засоби зображення 
для створення грамотного виразного рисунка; 
− передавати пропорції, об’ємну форму за допомогою градацій 
світлотіні, тону і тональних відношень; 
− створювати композиційне та пластичне рішення в зображенні 
голови людини, натури. 
компетентності:  
− володіння навичками реалістичного зображення з натури постаті 
оголеної фігури людини і людини в одязі; 
− здатність застосовувати арсенал засобів образотворчого 
мистецтва: рисунок, колір, пластику, композицію, техніку і технологію 
для створення художнього образу моделі з дизайну одягу; 
− здатність виконувати графічну частину художнього проектування, 
що відображає задум дизайнера одягу; 
− здатність втілювати художній задум у матеріалі; 
− здатність зарисовувати готову модель, зберігаючи при цьому його 
образну характеристику; 
− здатність грамотно рисувати ескіз моделі одягу і підкреслити його 
конструктивно-технологічні особливості; 
− розуміння концептуальних основ сучасного мистецтва і дизайну з 
точки зору їх естетичної суті; 
− здатність застосовувати арсенал засобів мистецтва рисунку для 
розробки дизайн-проєктів. 
У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
− володіти навичками міжособистісної взаємодії; 
− будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами 
освітнього процесу; 
− дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 
− проявляти автономність і відповідальність у професійній 
діяльності;  
− проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх 
технологій в освітній діяльності. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про 
атестацію здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові 
дисципліни; Положення про систему внутрішнього забезпечення 
якості освіти; Положення про критерії оцінювання знань студентів; 
Положення про переведення на індивідуальний графік навчання 
студентів денної форми навчання; Положення про академічну 
доброчесність. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль1. Рисунок черепа та рисунок гіпсової голови людини 
 

Тема 1. Рисунок черепа 
Аналіз і побудова загальної форми голови (черепа) на площині з дотримуванням точних 
пропорційних відношень і законів перспективи на основі анатомічних закономірностей 
будови кісток, м’язів голови (черепа) натури методом лінійно-конструктивної побудови. 
Вивчення пластичної анатомії людини на прикладі гіпсових зліпків. Методика поетапного 
виконання рисунка голови (черепа). Передача освітлення, повітряної перспективи в 
академічному рисунку портрета. 

Тема 2. Рисунок античної гіпсової голови 
Методика поетапного виконання рисунка голови: композиція в листі, пропорційні 
відношення великих об’ємів, побудова в характері великої форми шляхом визначення 
перелому основних площин, деталізація великої форми, моделювання форми тоном і 
узагальнення в більшу форму. Створення об’ємно-конструктивного рисунка гіпсової 
голови методом конструктивно-просторового аналізу. Передача портретної схожості 
людини засобами рисунка. Передача освітлення, повітряної перспективи в академічному 
рисунку портрета. 

Тема 3. Рисунок гіпсової голови портретного характеру  
Методичне ведення поетапного рисунка голови людини з виявленням характерних вікових 
пластичних властивостей.   

Тема 4.Рисунок гіпсової голови з плечовим поясом 
Виявлення основних конструктивних співвідношень мас голови, шиї, плечей, їх взаємного 
розташування на картинній площині, конструктивних ліній побудови частин обличчя 
голови, плечових суглобів у просторі. Розташування у просторі відносно джерела світла. 
Розподіл світла і тіні по пластичній поверхні голови, з виявленням розлома світла і тіні. 
Передача повітряної перспективи. 

 
Змістовий модуль 2. Рисунок фігури людини 

 
Тема 5. Начерки фігури людини. Графічні методи виконання начерків з фігури 

людини  
Попереднє вивчення фігури людини в начерках, а саме: взаємного розташування його 
конструктивних форм, пропорцій фігури, розташування основних мас щодо своєї осі в 
положенні стоячи, розподіл ваги фігури на опорні точки, розташування в просторі відносно 
лінії горизонту, пошук характеру руху фігури. 

Тема 6. Анатомічна, конструктивна та пластична будова фігури людини. 
Побудова фігури людини в положенні контрапост. Конструктивно-анатомічний 
аналіз фігури 



Анатомічна, конструктивна та пластична будова фігури людини, визначення основних 
пропорцій фігури в просторі. Знаходження опорних і антропометричних точок в фігурі. 
Побудова фігури людини в положенні контрапост. Методика ведення графічного 
зображення фігури людини на двомірну площину, її конструкції і пластичної особливості 
форми. Цілісність художнього рішення, підпорядкованість деталей, точність пропорційних 
відношень частин і цілого в рисунку гіпсової фігури. Передача освітленості, матеріальності 
в академічному рисунку фігури людини.  
Начерки гіпсових античних фігур, торсів методом лінійно-об’ємного конструювання.  
Швидкі та довготривалі начерки на передачу руху, конструкції, пластичної єдності форм 
фігури постаті людини. 

Тема 7. Об’ємно-конструктивний рисунок гіпсового чоловічого анатомічного 
торса і начерки з конструктивно-анатомічним аналізом форми торса 
Анатомічна, конструктивна та пластична будова торса фігури людини, визначення 
основних пропорцій торса фігури, розташування частин торса в просторі відносно лінії 
горизонту. Побудова фігури торса лінійно-конструктивним методом, виявлення основних 
конструктивних об’ємів торса, площин, якими він сформований. Виявлення об’ємів 
конструкції світлотіньовими градаціями. 

Тема 8. Об’ємно-конструктивний рисунок гіпсового торса Венери і начерки з 
конструктивно-анатомічним аналізом форми торса 
Анатомічна, конструктивна та пластична будова жіночого торса, визначення основних 
пропорцій торса фігури, розташування частин торса в просторі відносно лінії горизонту. 
Побудова фігури торса лінійно-конструктивним методом, виявлення взаємозв’язку 
розташування конструктивних об’ємів торса Венери. Виявлення об’ємів конструкції 
світлотіньовими градаціями. 
 

Змістовий модуль 3. Рисунок фігури людини. Рисунок кінцівок людини. Аналіз 
і зображення формоутворюючих складок драпірування в моделях одягу 

 
Тема 9. Побудова зображення гіпсового зліпка стопи людини і конструктивно-

анатомічний аналіз форми 
Конструктивно-анатомічна побудова гіпсового зліпка стопи людини і конструктивно-
анатомічний аналіз форми. Пластична побудова стопи людини. Об’ємно-конструктивний 
рисунок стопи людини. 

Тема 10. Побудова зображення гіпсового зліпка кисті людини і конструктивно-
анатомічний аналіз форми 
Конструктивно-анатомічна побудова гіпсового зліпка кисті людини і конструктивно-
анатомічний аналіз форми. Пластична побудова кисті людини. Об’ємно-конструктивний 
рисунок кисті людини. 

Тема 11. Натурні начерки фігури людини, виконані лінійно-конструктивним 
методом 
Вивчення і закріплення конструктивно-анатомічної побудови фігури людини, 
розташування в просторі, виявлення характеру об’ємно-конструктивної побудови фігури 
людини розподілом світла і тіні вздовж фігури. Закріплення основних пропорцій фігури, 
характеру руху, пластичної єдності форм фігури людини.  

Тема 12. Конструктивний аналіз форми манекену. Аналіз формоутворення 
складок драпірування на манекені 
Конструктивний аналіз форми манекену, співставлення з анатомічним торсом, характером 
поверхні, сформованої площинами анатомічного торса. Розподіл світлотіньових градацій 
по формі. 
Начерки з натурної постановки задрапірованого манекену на виявлення конструкції і 
формоутворення складок драпірування. Вивчення характеру матеріалу і прояв його в 
пластиці сформованих складок. 
Вивчення художніх можливостей графічних матеріалів в начерках, що виконані 
графічними засобами виразності: лінія, штрих, тональна пляма, комбінованими 
графічними елементами. 

Тема 13. Графічні виразні засоби і прийоми в ескізах одягу і начерках 



Роль емоційної виразності ліній, штриху, руху у моделі одягу, тональної плями в створені 
графічно виразних образів у ескізах моделей одягу. Начерки фігури людини в одязі, 
виконані різними графічними елементами (лінія , пляма, штрих і різні їх комбінації). 
 

Змістовий модуль 4. Створення художньо-образного рішення графічного 
зображення фігури людини в одязі 

 
Тема 14. Начерки фігури людини в одязі, виконані різними графічними 

елементами (лінія , пляма, штрих і різні їх комбінації) 
Створення художньо-образного відображення дійсності в начерках, ескізах фігури людини, 
моделі одягу. Використання різних графічних технік і засобів виразності в створенні 
художнього образу графічного зображення фігури людини. Художні методи: лінійно-
контурний, лінійно-силуетний, силуетно-плямистий, тонально-живописний. Начерки з 
натурної постановки фігури людини, вирішені графічними художніми методами: лінійні, 
світлотіньові, комбіновані. Прийоми створення художньо-образного вирішення в 
графічному зображенні фігури людини. 

Тема 15. Рисунок задрапірованого манекена різними графічними засобами: 
лінія, штрих, тональна пляма, графічні матеріали 
Використання різних графічних технік і методів рисунка задрапірованого манекену, 
передача матеріальності тканини, характеру складок графічними засобами виразності для 
створення перцептивних образів моделей одягу. 

Тема 16.Створення художньо-образного рішення графічного зображення 
фігури людини в одязі графічними засобами 
Умовно-пропорційні схеми рисунку фігури людини. Знайомство з рисуванням фігури 
людини відомими художниками модельєрами. Пошук силуету, форми, передачі матеріалу, 
лінії в створенні художньо-образного рішення графічного зображення фігури людини в 
одязі. 
Прийоми стилізації застосовуються до фігури, формоутворюючих складок одягу, руху, 
тональної плями одягу, матеріалів і фактур одягу, тектоніки побудови костюму одягу. 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

ус
ьо

го
 Кількість годин 

у тому числі 

л п ср інд сз 

ІІ курс ІІІ семестр 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. РИСУНОК ЧЕРЕПА ТА 
РИСУНОК ГІПСОВОЇ ГОЛОВИ ЛЮДИНИ 135 6 62 57 0 10 

Тема 1. Рисунок черепа. 3 3     
Рисунок черепа голови людини в двох ракурсах 18  18    
Зарисовки голів людини на виявлення «великої форми» 15   15   
Тема 2. Рисунок античної гіпсової голови 3 3     
Рисунок античної гіпсової голови 12  12    
Начерки з гіпсових античних голів 22   22   
Тема 3. Рисунок гіпсової голови портретного характеру 12  12    
Тема 4.Рисунок гіпсової голови з плечовим поясом 16  16    
Начерки з черепа людських голів 20   20   
Модульний контроль 14  4   10 

ІІ курс ІV семестр  



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РИСУНОК ФІГУРИ ЛЮДИНИ 120 4 60 46  10 

Тема 5. Начерки фігури людини. Графічні методи 
виконання начерків з фігури людини 1 1     

Начерки фігури людини 28  12 16   
Тема 6. Анатомічна, конструктивна та пластична 
будова фігури людини. Побудова фігури людини в 
положенні контрапост. Конструктивно-анатомічний 
аналіз фігури 

1 1     

Об’ємно-конструктивний рисунок гіпсової анатомічної 
фігури Гудона в двох ракурсах. Начерки гіпсової 
анатомічної фігури Гудона в різних ракурсах з 
конструктивно-анатомічним аналізом форми. 

  16    

Начерки постаті фігури людини в положенні контрапост. 
Лінійно-об’ємний метод побудови фігури 16   16   

Тема 7. Об’ємно-конструктивний рисунок гіпсового 
чоловічого анатомічного торса і начерки з 
конструктивно-анатомічним аналізом форми торса 

17 1 16    

Тема 8. Об’ємно-конструктивний рисунок гіпсового 
торсу Венери і начерки з конструктивно-анатомічним 
аналізом форми торса 

17 1 16    

Начерки фігури людини різними графічними методами 20   20   
Модульний контроль 14  4   10 

Разом за ІІ курс: 255 10 122 103 0 10 

ІІІ курс V семестр 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. РИСУНОК ФІГУРИ ЛЮДИНИ. 
РИСУНОК КІНЦІВОК ЛЮДИНИ. АНАЛІЗ І 
ЗОБРАЖЕННЯ ФОРМОУТВОРЮЮЧИХ СКЛАДОК 
ДРАПІРУВАННЯ У МОДЕЛЯХ ОДЯГУ 

135 6 62 57 0 10 

Тема 9. Побудова зображення гіпсового зліпка стопи 
людини і конструктивно-анатомічний аналіз форми  1 1     

Начерки ніг та взуття 18  8 10   
Тема 10. Побудова зображення гіпсового зліпка кисті 
людини і конструктивно-анатомічний аналіз форми 1 1     

Начерки гіпсового зліпка з кисті людини. Конструктивно-
анатомічний аналіз 8  8    

Начерки кистей людини 10   10   
Тема 11. Натурні начерки фігури людини, виконані 
об’ємно-контсруктивним методом 22 2 10 10   

Тема 12. Конструктивний аналіз форми манекену. 
Аналіз формоутворення складок драпірування на 
манекені 

 2     

Рисунок манекена. Рисунок задрапірованого манекена 12  12    
Рисунок драпірування по формі й окремих складок, 
виконаний в різних графічних техніках 17   17   

Тема 13. Начерки фігури людини в одязі, виконані 
різними графічними техніками (лінія, пляма, штрих і 
різні їх комбінації) 

  20 10   

Модульний контроль 14  4   10 

ІІІ курс VІ семестр 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬО-
ОБРАЗНОГО РІШЕННЯ ГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ 
ФІГУРИ ЛЮДИНИ В ОДЯЗІ  

120 4 60 56   

Тема 14. Начерки фігури людини в одязі, виконані 
різними графічними виразними засобами (лінія , пляма, 
штрих і різні їх комбінації) 

2 2     

Начерки фігури людини в одязі, виконані різними 
графічними виразними засобами (лінія , пляма, штрих і 
різні їх комбінації) 

41  20 21   

Тема 15. Рисунок задрапірованого манекена різними 
графічними засобами: лінія, штрих, тональна пляма, 
графічні матеріали 

20  20 10   

Тема 16. Створення художньо-образного рішення  
графічного зображення фігури людини в одязі 
графічними засобами 

2 2     

Начерки і ескізи фігури людини в одязі створені різними 
графічними техніками з прийомами графічної 
виразності 

45  20 25   

Разом за ІІІ курс: 255 10 122 113  10 
Разом за дисципліну: 510 20 244 216  30 

 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

№ 
теми Назва теми Кількість 

годин 
ІІ курс 3 семестр 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. РИСУНОК ЧЕРЕПА ТА РИСУНОК ГІПСОВОЇ ГОЛОВИ 
ЛЮДИНИ 62 

1 1 
Завдання: виконати рисунок черепа голови людини у двох ракурсах 
Формат: 1/2 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

18 

2 2 
Завдання: виконати рисунок античної гіпсової голови 
Формат: 1/2 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

12 

3 3 
Завдання: виконати рисунок гіпсової голови портретного характеру 
Формат: 1/2 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

12 

4 4 
Завдання: виконати рисунок гіпсової голови з плечовим поясом 
Формат: 1/2 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

16 

5  

Модульний контроль 
Завдання: виконати поетапну побудову голови методом конструктивно-
просторового аналізу з виділенням конструктивних ліній побудови і 
точками у місцях перетину площин. Виявлення узагальнюючих 
світлотіньових градацій по формі. 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

4 

ІІ курс 4 семестр 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РИСУНОК ФІГУРИ ЛЮДИНИ 60 

7 5 
Завдання: виконати начерки фігури людини 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець, акварель. 

12 

8 6 Завдання: виконати об’ємно-конструктивний рисунок гіпсової 
анатомічної фігури Гудона у двох ракурсах і начерки гіпсової 16 



анатомічної фігури Гудона у різних ракурсах з конструктивно-
анатомічним аналізом форми. 
Формат: 1/2 і 1/3 аркуша паперу. 
Матеріал: папір, графітний олівець. 

9 7 

Завдання: виконати об’ємно-конструктивний рисунок гіпсового 
чоловічого анатомічного торса і начерки з конструктивно-анатомічним 
аналізом форми торса. 
Формат: 1/2 і 1/3 аркуша паперу. 
Матеріал: папір, графітний олівець. 

16 

10 8 

Завдання: виконати об’ємно-конструктивний рисунок гіпсового торса 
Венери і начерки з конструктивно-анатомічним аналізом форми торса. 
Завдання: виконати начерки фігури людини в одязі, виконані різними 
графічними елементами (лінія, пляма, штрих і різні їх комбінації  
Формат: 1/2 і 1/3 аркуша паперу. 
Матеріал: папір, графітний олівець 

16 

11 6 

Модульний контроль 
Завдання: виконати поетапну побудову гіпсової фігури анатомічного 
екорше у положенні контрапост лінійно-конструктивним методом на 
виявлення великих форм, розподілу ваги вздовж осьової лінії з 
узагальненим тональним рішенням 
Формат: 1/3 аркуша паперу. 
Матеріал: папір, графітний олівець, лайнер, акварельна фарба, 
сангіна, сепія, сієна, соус, маркери. 

4 

ІІІ курс 5 семестр 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. РИСУНОК ФІГУРИ ЛЮДИНИ. РИСУНОК КІНЦІВОК 

ЛЮДИНИ. АНАЛІЗ І ЗОБРАЖЕННЯ ФОРМОУТВОРЮЮЧИХ СКЛАДОК 
ДРАПІРУВАННЯ У МОДЕЛЯХ ОДЯГУ 

62 

11 9 Завдання: виконати начерки ніг та взуття  
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

8 

12 10 

Завдання: виконати начерки гіпсового зліпка з кисті людини. 
Конструктивно-анатомічний аналіз. 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

8 

13 11 

Завдання: виконати натурні начерки фігури людини, виконані об’ємно-
контсруктивним методом  
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

10 

14 12 

Завдання: виконати рисунок манекена. Рисунок задрапірованого 
манекена 
Формат: 1/2 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

12 

15 13 

Завдання: виконати начерки з фігури людини в одязі у різних графічних 
техніках (лінія , пляма, штрих і різні їх комбінації) 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

20 

16 13 

Модульний контроль 
Завдання: виконати начерки фігури людини з натури за допомогою 
різних графічних засобів виразності 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

4 

ІІІ курс 6 семестр 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО РІШЕННЯ 

ГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ФІГУРИ ЛЮДИНИ В ОДЯЗІ 56 

17 14 Завдання: виконати начерки фігури людини в одязі виконані різними 20 



графічними виразними засобами (лінія , пляма, штрих і різні їх 
комбінації) 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець, лайнер, акварельна фарба, 
сангіна, сепія, сієна, соус, маркери. 

18 15 

Завдання: виконати рисунок задрапірованого манекена різними 
графічними засобами: лінія, штрих, тональна пляма, графічні матеріали 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець, лайнер, акварельна фарба, 
сангіна, сепія, сієна, соус, маркери 

20 

19 16 

Завдання: виконати начерки і ескізи фігури людини в одязі створені 
різними графічними техніками з прийомами графічної виразності : 
(однотонова лінія або штрих, удари  плямою, заливки пензлем, змішана 
техніка і т. ін.) 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець, лайнер, акварельна фарба, 
сангіна, сепія, сієна, соус, маркери 

20 

РАЗОМ: 244 
 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
№ 
з/п 

№ 
теми Назва теми Кількість 

годин 
ІІ курс 3 семестр 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. РИСУНОК ЧЕРЕПА ТА РИСУНОК ГІПСОВОЇ ГОЛОВИ 
ЛЮДИНИ 57 

1 1 

Завдання: виконати зарисовки голів людини на виявлення «великої 
форми». 
Формат: 1/2 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

15 

2 2 
Завдання: начерки з гіпсових античних голів. 
Формат: 1/2 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

22 

3 3 
Завдання: начерки з черепа людських голів. 
Формат: 1/2 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

20 

4 2 Підготовка до модульного контролю 10 
ІІ курс 4 семестр 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РИСУНОК ФІГУРИ ЛЮДИНИ 46 

5 5 
Завдання: виконати начерки фігури людини. 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець, акварель. 

16 

6 6 

Завдання: виконати начерки постаті фігури людини у положенні 
контрапост. Лінійно-об’ємний метод побудови фігури. 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець. 

16 

7 8 

Завдання: виконати начерки фігури людини різними графічними 
методами. 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець. 

20 

8 5 Підготовка до модульного контролю 10 
ІІІ курс 5 семестр 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. РИСУНОК ФІГУРИ ЛЮДИНИ. РИСУНОК КІНЦІВОК 
ЛЮДИНИ. АНАЛІЗ І ЗОБРАЖЕННЯ ФОРМОУТВОРЮЮЧИХ СКЛАДОК 

ДРАПІРУВАННЯ У МОДЕЛЯХ ОДЯГУ 
57 

9 9 
Завдання: виконати начерки ніг та взуття. 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

10 

10 10 
Завдання: виконати начерки кистей людини. 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

10 

11 12 

Завдання: виконати рисунок  драпірування по формі й окремих складок, 
виконаний у різних графічних техніках. 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

17 

12 13 

Завдання: виконати начерки фігури людини в одязі, виконані різними 
графічними техніками (лінія, пляма, штрих і різні їх комбінації). 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець 

10 

13 9 Підготовка до модульного контролю 10 
ІІІ курс 6 семестр 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО РІШЕННЯ  
ГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ФІГУРИ ЛЮДИНИ В ОДЯЗІ 46 

14 14 

Завдання: виконати начерки фігури людини в одязі виконані різними 
графічними виразними засобами (лінія, пляма, штрих і різні їх 
комбінації). 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець, лайнер, акварельна фарба, 
сангіна, сепія, сієна, соус, маркери. 

21 

15 15 

Завдання: виконати рисунок задрапірованого манекена різними 
графічними засобами: лінія, штрих, тональна пляма, графічні 
матеріали.  
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець, лайнер, акварельна фарба, 
сангіна, сепія, сієна, соус, маркери 

10 

16 16 

Завдання: виконати начерки і ескізи фігури людини в одязі створені 
різними графічними техніками з прийомами графічної виразності : 
(однотонова лінія або штрих, удари плямою, заливки пензлем, змішана 
техніка і т. ін.). 
Формат: 1/3 аркуша паперу 
Матеріал: папір, графітний олівець, лайнер, акварельна фарба, 
сангіна, сепія, сієна, соус, маркери. 

25 

РАЗОМ: 246 
 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Спеціальний рисунок 
та перспектива» перевірка ступеня засвоєння знань здійснюється за такими формами: 
– поточний контроль практичних робіт (перегляд практичних і самостійних робіт, їх 
обговорення, консультування); 
– поточний контроль теоретичних знань (опитування); 
– проміжний перегляд (оцінювання практичних і самостійних робіт); 
– спілкування під час консультацій, коли можливо перевірити характер й рівень 
сприйняття матеріалу; 
– модульний контроль (підсумковий контроль теоретичних і практичних знань); 
– семестровий контроль – диференційований залік (перегляд).  



За відсутність на практичних заняттях без поважних причин допускаються штрафні 
санкції – мінус 0,5 бали за одну пару. Пропущена з поважної причини робота може бути 
зданою протягом двох тижнів. За відсутність тижневої самостійної роботи у формі 
начерків –  мінус1 бал. 

 
 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ІІ КУРС: ІІІ, ІV cеместри 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 
Т1 Т2 Т3 Т5 Т6 Т7 

Практичні заняття (60 б.) 20 20 20 20 20 20 
Самостійна робота (15 б.) 5 5 5 5 5 5 
модульний контроль (5 б.) 5 5 

ІНДЗ   
Підсумковий контроль: 
перегляд (диф. залік) 

Т4 Т8 

20 балів 20 балів 

 
 
 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ІІІ КУРС: V, VІ семестри 

Кількість балів ЗМ 3 ЗМ 4 
Т9 Т10 Т11 Т12 Т14 Т15 

Практичні заняття (60 б.) 10 10 20 20 30 30 
Самостійна робота (15 б.) 4 4 - 7 7 8 
модульний контроль (5 б.) 5 5 

ІНДЗ   
Підсумковий контроль: 
перегляд (диф. залік) 

Т13 Т16 
20 балів 20 балів 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
ЄКTС 

За 100-бальною шкалою 
 

За національною шкалою 
Екзамен Залік 

A 90–100 
(відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано B 82–89 
(дуже добре) 4 (добре) 

C 75–81 
(добре) 

D 64–74 
(задовільно)  3 (задовільно) Зараховано 

E 60–63 
(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ: 

 
1. Пояснити особливості аналізу складної форми предмета на прикладі зображення 
бідона, вази. 



2. Пояснити закономірності розподілу світла на формі. 
3. У чому розходження напрямку променів світла від штучного джерела світла й 
сонячного? 
4. Що таке «тон» і тональні відношення? 
5. Що значить класти штрих за формою? Показати це на прикладах рисунка округлої 
й гранованої форми предмета. 
6. У чому полягають основні закони тональних відношень? 
7. Які основні закономірності будови форми людської голови? Показати в 
схематичному рисунку. 
8. Що таке профільна лінія? 
9. Які закономірності пропорційного членування голови на частини? 
10. Які особливості будови форми людського черепа? 
11. У чому полягає методична послідовність роботи над рисунком голови? 
13. Нарисувати за уявою (схематично) форму людської голови в тричетвертному 
повороті. 
14. У чому полягає принцип систематичності й послідовності в академічному рисунку? 
15. Назвіть основні кістки руки, їх пропорції відносно одна до одної. Як співвіднести 
довжину всієї кінцівки до кістяка в рисунку? 
16. Назвіть великі м'язи задньої поверхні тулуба. Які їхні функції, пропорції й форми? 
Як вони виглядають у контурі постаті? 
17. Яким чином можна поставити фігуру у рисунку з урахуванням центра ваги? Як 
проходить умовна лінія ваги попереду і як вона визначається на фігурі позаду? 
18. Як формується колінний суглоб? Його функція й зовнішній вигляд. 
19. У чому полягає перший етап роботи над тривалим рисунком постаті людини? Його 
послідовність. 
20. У чому полягає кінцевий етап роботи над тривалим рисунком постаті людини? У 
якій послідовності ведеться робота тоном? 
21. Розкажіть про форму грудної клітини. Як грудна кістка, її положення й форма 
використовується в процесі рисування торса? У його різних поворотах і ракурсах? 
22. Укажіть на кістяковій основі постаті точки що дозволяють визначити пропорції 
постаті й одночасно відчути зв'язок форм. 
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