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Назва дисципліни РИСУНОК 

Викладач Козелець Тетяна Ігорівна  
 

Контактний 
телефон 

0639745482  

Посилання https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost 

Консультації Очні консультації: за попередньою домовленістю кожного понеділка  
з 15.00 до 17.00, ауд.206  
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю Viber (0975512442)  
в робочі дні з 9.00 до 17.00 

Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Рисунок» розроблено 
відповідно до освітньо-професійної програми Перукарське мистецтво та 
декоративна косметика для студентів першого (бакалаврського) рівня 
освіти спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є оволодіння систематизованою методикою 
виконання рисунку, яка розкриває принципи побудови реалістичного 
зображення на площині, вчить правильно бачити та правильно 
відтворювати навколишнє середовище, допомагає зрозуміти закони 
побудови форми предметів та використовувати ці закони на практиці. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Історія мистецтв. 
Забезпечувані дисципліни: всі фахові дисципліни. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Рисунок голови людини з плечовим поясом. 
Змістовий модуль 2. Рисунок напівпостаті людини. 
Змістовий модуль 3. Рисунок з натури одягненої та оголеної постаті 
людини 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: сприяти послідовному становленню 
професіонала, здатного вирішувати складні творчі завдання в графічному 
дизайні; засвоєння теоретичних знань, навичок у зображенні предметного 
світу та людини; виробити вміння вільно виражати свою думку різними 
графічними засобами та техніками. 
Завдання навчальної дисципліни  є засвоєння студентами наступних 
методів роботи над рисунком з натури: 

 метод схематизації (орієнтування по координатам, умовне 
узагальнення об’ємної форми, застосування допоміжних побудов); 

 метод порівнянь (зіставлення пропорцій, вивчення законів світлотіні, 
прийом співвідношень); 

 метод конструктивно-просторового аналізу форми; 

 метод образного аналізу (визначення суттєвих типових рис та явищ 
оточуючої дійсності та відображення їх в конкретно-чуттєвій формі). 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
Знати: методичну послідовність виконання рисунку з натури; 
закономірності лінійної та повітряної перспективи, природу і властивості 
перспективного зображення; закономірності розподілу світлотіні на будь-
якій складній формі; принципи зображення голови і постаті людини в 
різних положеннях  і ракурсах; конструктивні схеми будови форм постаті 
людини; 
вміти: грамотно розташовувати голову людини будь-якого віку у 



взаємозв’язку з плечовим поясом на аркуші паперу; грамотно будувати 
пропорційні співвідношення голови, звертаючи увагу на конструктивні 
особливості даної моделі; передавати рух постаті, зв’язувати опорну ногу 
з площиною, спостерігати взаємозв’язок вертикальних та поперечних 
осей; грамотно будувати пропорційні співвідношення постаті та її окремих 
частин, звертаючи увагу на відхилення від канонічних пропорцій; 
моделювати об’ємну форму і окремі деталі голови, кінцівок, поєднуючи 
знання з анатомії і аналізу пластичних властивостей постаті, що 
опирається на одну ногу; враховувати пропорційні скорочення у зв’язку з 
сидячою позою і рухом, будувати конструктивні особливості постаті у 
просторі; уміти засобами лінії, тону, закономірностей світлотіні будувати 
загальну форму постаті, підкреслюючи глибинно-просторове рішення 
моделі; моделювати об’ємну форму і окремі деталі постаті, голови, 
кінцівок підпорядковуючи їх загальному художньо-пластичному рішенню 
рисунка. 
компетенцій: здатність здійснювати планування освітнього процесу, 
виконувати методичну роботу і самостійно проводити лекційні та 
практичні заняття в загальноосвітніх організаціях, організаціях 
професійної освіти, організаціях додаткової освіти; здатність 
використовувати інформаційні ресурси; здатність працювати в команді, 
толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні та культурні 
відмінності. 
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. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 16,5 

Галузь знань 
02 «Культура і 

мистецтво» 
Нормативна 

Спеціальність 
022 Дизайн 

Семестр 2,3,4 

Модулів – 6 

Освітній рівень: 
перший 

(бакалаврський) 

Аудиторні години: 200 год. 

Змістових модулів – 3 
Лекції: 
56 год. 

Практичні, 
семінарські:  

172 год. 

Загальна кількість годин – 495 
Лабораторні: 

год 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 6 

Самостійна робота  
267 год. 

Модульний контроль 

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


самостійної роботи студента 
2 семестр – 3,1; 
3 семестр – 3,5; 
4 семестр – 6,6 

Вид контролю: екзамен 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Рисунок голови людини з плечовим поясом 
Закономірності побудови конструкції і руху, лінійної та повітряної перспективи в рисунку гіпсової 

та живої голови людини з плечовим поясом. Рисунок гіпсової чоловічої голови з плечовим поясом 
(лінійно-конструктивна побудова). Рисунки анатомічної голови з плечовим поясом в різних 
ракурсах. Рисунок гіпсової жіночої голови з плечовим поясом. Зарисовки живої голови людини з 
плечовим поясом. Рисунок голови людини з оголеним плечовим поясом. Рисунок голови людини з 
оголеним плечовим поясом в одязі. 

 
Змістовий модуль 2. Рисунок напівпостаті людини 

Анатомічні, пластичні особливості та пропорції людського тіла. Закономірності побудови 
конструкції та руху при рисуванні напівпостаті людини. Рисунок гіпсового відливка з анатомічного 
екорше торсу людини (вид спереду). Рисунок гіпсової фігури (Дорифор). Рисунок оголеної чоловічої 
напівпостаті. Рисунок одягненої напівпостаті. Начерки і зарисовки напівпостаті в різних положеннях. 

 
Змістовий модуль 3. Рисунок з натури одягненої та оголеної постаті людини 

Анатомічні, пластичні особливості побудови конструкції, руху та пропорцій фігури в звичайному 
положенні. Закономірності розподілу світлотіні, тону і тональних відношень в рисунку оголеної 
фігури. Рисунок гіпсового відливка з анатомічного екорше постаті людини. Рисунки стопи та кистей 
рук людини. Рисунок оголеної чоловічої фігури в ракурсі. Рисунок оголеної жіночої постаті в сидячому 
положенні. Рисунок одягненої фігури (тематична постановка). Начерки і зарисовки оголеної та 
одягненої постаті людини в різних положеннях. 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. 

Змістовий модуль 1. Рисунок голови людини з плечовим поясом 

1. Закономірності побудови конструкції і руху, лінійної 

та повітряної перспективи в рисунку гіпсової та живої 

голови людини з плечовим поясом 

4 4 – – – – 

2. Рисунок анатомічної голови з плечовим поясом 36 2 16 – – 20 

3. Рисунок гіпсової голови з плечовим поясом (бюст 
Нікколо да Уццано) 

32 2 16 – – 16 

4. Рисунок голови натурника з оголеним плечовим 
поясом 

16 2 16 – – 16 

5. Рисунок голови натурника з плечовим поясом в 
одязі 

32 2 16 – – 16 

Разом за змістовим модулем 1 120 16 64 – – 52 

Змістовий модуль 2. Рисунок напівпостаті людини 

6. Анатомічні, пластичні особливості та пропорції 
людського тіла. Закономірності побудови конструкції 
та руху в рисунку напівпостаті людини 

4 4 –   – 

7. Рисунок гіпсового анатомічного екорше торсу 
людини 

36 2 16   20 

8. Рисунок гіпсової фігури (Дорифор) 22 2 12   10 

9. Рисунок з натури гіпсового торса Венери Медичі 42 2 16   26 

10. Поясний портрет. 16 2 16   – 

Разом за змістовим модулем 2 120 20 60 – – 56 

Змістовий модуль 3. Рисунок з натури одягненої та оголеної постаті людини 



11. Анатомічні, пластичні особливості побудови 
конструкції, руху та пропорцій фігури людини в 
звичайному положенні. Закономірності розподілу 
світлотіні, тону і тональних відношень 

2 2 – – – – 

12. Рисунок екорше постаті людини 34 2 14 – – 20 

13. Рисунок оголеної чоловічої постаті в ракурсі 40 2 16 – – 24 

14. Рисунок оголеної жіночої постаті в сидячому 
положенні. 

38 2 16 – – 22 

15. Рисунок одягненої фігури (тематична постановка). 66 2 20 – – 46 

Разом за змістовим модулем 3 180 20 66 – – 112 

Разом 495 56 172 – – 267 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

№ 

теми 

 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 2 Рисунок анатомічної голови з плечовим поясом 16 

2 3 Рисунок гіпсової голови з плечовим поясом (бюст Нікколо да Уццано) 16 

3 4 Рисунок голови натурника з оголеним плечовим поясом 16 

4 5 Рисунок голови натурника з плечовим поясом в одязі 16 

5 7 Рисунок гіпсового анатомічного екорше торсу людини 16 

6 8 Рисунок гіпсової фігури (Дорифор) 12 

7 9 Рисунок з натури гіпсового торса Венери Медичі 16 

8 10 Поясний портрет. 16 

9 12 Рисунок екорше постаті людини 14 

10 13 Рисунок оголеної чоловічої постаті в ракурсі 16 

11 14 Рисунок оголеної жіночої постаті в сидячому положенні. 16 

12 15 Рисунок одягненої фігури (тематична постановка). 20 

Разом 172 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з/п 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 Зарисовки анатомічної голови з плечовим поясом в різних ракурсах 20 

2 3 Рисунок та зарисовки голови в головному уборі 16 

3 5 Копія рисунку голови з плечовим поясом відомого художника 16 

4 7 Рисунок гіпсового зліпка кисті руки 20 

5 8 Зарисовки рук 10 

6 9 Рисунок анатомічної руки 26 

7 12 Рисунок гіпсового зліпка стопи 20 

8 13 Рисунок ноги 24 

9 14 Короткочасні зарисовки постаті людини в русі 22 

10 15 
Анатомічний, конструктивний та пластичний аналіз живописної або 

скульптурної постаті людини роботи відомого майстра 
46 

Разом   267 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Навчальні досягнення студентів з курсу «Основи рисунку» оцінюються за двома модулями з 
кожного змістового модуля: 

– виконання практичних аудиторних завдань за програмою; 
– виконання практичних самостійних завдань за програмою. 



СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

Кількість балів 
Змістовий модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

Практичні заняття (60 б)  15 15 15 15 

Самостійна робота (20 б)  5 5  10 

Підсумковий контроль 

(перегляд) 
20 балів 

Усього  

за змістовий модуль 1 
100 

 

Кількість балів 
Змістовий модуль 2 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Практичні заняття (60 б)  15 15 15 15 

Самостійна робота (20 б)  5 5 10  

Підсумковий контроль 

(перегляд) 
20 балів 

Усього  

за змістовий модуль 2 
100 

 

Кількість балів 
Змістовий модуль 3 

Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

Практичні заняття (50 б)  10 10 15 15 

Самостійна робота (20 б)  5 5 5 5 

Підсумковий контроль 

(екзамен) 
30 балів 

Усього  

за змістовий модуль 2 
100 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За 100-бальною шкалою 

За національною шкалою 

Диференційний 
залік 

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) 

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) 
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