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Назва 
дисципліни 

РИСУНОК 

Викладач Косюк Володимир Ростиславович, 
канд. пед. наук, викладач 

Рябченко Олег Михайлович, 
викладач 

Козелець Тетяна Ігорівна, 
викладач 

Контактний 
телефон 

0662229435 (Рябченко О.М.) 
0639745482 (Козелець Т.І.) 

Посилання https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost 
Консультації Рябченко О.М.: 

Очні консультації: за попередньою домовленістю вівторок та п’ятниця 

з 15.00 до 17.00  
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю Viber (0662229435) в 

робочі дні з 9.00 до 17.00 
Козелець Т.І.: 
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 Образотворче мистецтво,  
декоративне мистецтво, реставрація зі спеціальності спеціальність 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є оволодіння абітурієнтами певними 
принципами та закономірностями анатомічно-конструктивної побудови 
кісток і м’язів голови та постаті людини та їх зображення в різних 
положеннях  і ракурсах на умовному просторі картинної площини. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Пластична анатомія, Композиція, Живопис. 
Забезпечувані дисципліни: всі дисципліни циклу професійної підготовки. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Рисунок голови людини з плечовим поясом.  
Змістовий модуль 2. Рисунок гіпсової та живої фігури людини з опорою на 
одну ногу. 
Змістовий модуль 3. Рисунок з натури одягненої та оголеної постаті людини 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу:  

– сприяти забезпеченню рівня академічної освіти, фахових вимог, 
послідовному становленню професіонала, здатного вирішувати складні 
творчі завдання в дизайні; 

– надання студентам знань з основ рисунка, законів лінійної та повітряної 
перспективи, розподілу світлотіні на формі, пластичної анатомії людини, 
композиції; 

– засвоєння теоретичних знань, навичок у зображенні предметного світу та 
людини; 

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


– виробити вміння вільно виражати свою думку різними графічними 
засобами та техніками. 

Завдання навчальної дисципліни:  

Основним  завданням 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 узагальнення; 
– 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 розподілення світлотіні на будь-якій складній 
формі; анатомічно-конструктивні відмінності та пластичні закономірності 
будови кісток і м’язів голови та постаті людини; принципи зображення 
голови і постаті людини в різних положеннях  і ракурсах; конструктивні 
схеми будови форм постаті людини; знати основні сучасні матеріали для 
рисунку, їх характеристики;  
вміти: грамотно розташовувати предмети в площині аркуша; засобами 

лінійної побудови та перспективи передавати ракурс та конструкцію 
предметів відносно точки зору того, хто рисує; грамотно будувати 
пропорційні співвідношення предметів один до одного та окремих їх частин 
до цілого; грамотно розташовувати голову людини будь-якого віку у 
взаємозв’язку з плечовим поясом на аркуші паперу; засобами лінійної 
побудови передавати рух голови й ракурс відносно лінії горизонту та точки 
зору того, хто рисує; 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; 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; виразно використовувати різні графічні 
матеріали для передачі матеріальності і фактури моделі з оточенням; 
компетенцій:   

– здатність до навчання впродовж життя; 
– здатність до критики й самокритики; 
– креативність, здатність до системного мислення; 
– наполегливість у досягненні мети; 
– турбота про якість виконуваної роботи; 
– здатність до культури мислення,  узагальнення, аналізу, сприйняттю 

інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. 
У процесі засвоєння дисципліни студент 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 – 23 

Галузь знань 
02  Культура мистецтво 

Вибіркова 

Спеціальність 
023  Образотворче 

мистецтво,  
декоративне мистецтво,            

реставрація 

Семестр 4,5, 6, 7 

Модулів – 4 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський)  

Аудиторні години: 340 год. 

Змістових модулів – 3 
Лекції: 
40 год. 

Практичні, 
семінарські:  

300 год. 

Загальна кількість годин – 690 
Лабораторні: 

год 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи студента – 4 

Самостійна робота  
350 год. 

Модульний контроль 

Вид контролю: залік (4-7 с) 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Рисунок голови людини з плечовим поясом 
Тема 1. Закономірності побудови конструкції і руху гіпсової та живої голови людини. 

Побудова лінійної та повітряної перспективи в рисунку голови людини. Графічні матеріали в 
рисунку гіпсової та живої голови  

Основні закони і правила побудови конструкції гіпсової та живої голови людини. Лінійна та 
повітряна перспектива при зображені голови людини. Різновиди графічних матеріалів, що 
застосовуються у рисунку гіпсової та живої голови. 

 
Тема 2. Закономірності розподілу світлотіні, тону і тональних відношень в рисунку 

голови людини 
Тон у рисунку та фактори,  що впливають на його зміну.  Закони розподілу світлотіні, тону і 

тональних відношень в рисунку. Особливості роботи тоном при зображенні голови людини. 
 
Тема 3. Рисунок голови людини з плечовим поясом  

Основні етапи роботи над рисунком голови людини з плечовим поясом. Особливості побудови 
положення голови в фас, у повороті три чверті та у положенні  у профіль. 

 
Змістовий модуль 2. Рисунок гіпсової та живої фігури людини з опорою на одну ногу 
Тема 4. Анатомічні, пластичні особливості та пропорції людського тіла 

Особливості анатомічної та пластичної побудови людського тіла. Пропорції тіла людини різних 
вікових категорій та техніка їх вимірювання. Гендерні відмінності при зображенні жіночого та 
чоловічого тіла. 

 

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/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/2019/11/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/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/2019/11/Poloz_Dobrochesn.pdf


Тема 5.  Закономірності побудови конструкції та руху при рисуванні постаті людини з 
опорою на одну ногу 

Головні точки-маяки та направляючі вісі при зображенні постаті людини з опорою на одну ногу. 
Визначення пропорцій фігури людини. 

 
Змістовий модуль 3. Рисунок з натури одягненої та оголеної постаті людини 
Тема 6. Анатомічні, пластичні особливості побудови конструкції, руху та пропорцій 

фігури в звичайному положенні. Закономірності розподілу світлотіні, тону і тональних 
відношень в рисунку оголеної фігури 

 Будова конструкції, руху та пропорцій людського тіла. Розподіл світлотіні, тону і тональних 
відношень при зображенні людської фігури. 

 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль І. Рисунок голови людини з плечовим поясом  

Тема 1. Закономірності побудови 
конструкції і руху гіпсової та живої 
голови людини. Побудова лінійної та 
повітряної перспективи в рисунку голови 
людини. Графічні матеріали в рисунку 
гіпсової та живої голови  

10 2 – – – 8 

Рисунок гіпсової античної чоловічої голови з 
чіткими і ясними формами (лінійно-
конструктивна побудова) 

30 2 20 – – 8 

Зарисовки голів людини на виявлення 
конструктивних особливостей форми 

28 2 10 – – 16 

Тема 2. Закономірності розподілу 
світлотіні, тону і тональних відношень в 
рисунку голови людини  

5 1 - – – 4 

Рисунок живої голови людини 22 2 20 – – – 

Зарисовки живої голови людини 27  10   17 

Тема 3. Рисунок голови людини з 
плечовим поясом 

7 1 – – – 6 

Рисунок голови людини з оголеним 
плечовим поясом 

28 2 22 – – 4 

Зарисовки голови людини з плечовим 
поясом 

28 2 10 – – 4 

Модульний контроль 3 – – – – 1 

Разом за змістовим модулем І. 190 14 92   86 

Змістовий модуль ІІ.  Рисунок гіпсової та живої фігури людини з опорою на одну ногу 

Тема 4. Анатомічні, пластичні 
особливості та пропорції людського тіла. 

2 2 – – – – 

Рисунок гіпсового відливка з анатомічного 
екорше постаті людини (вид спереду) 

26 2 14 – – 10 

Рисунок гіпсової фігури (Дорифор) 26 2 14 – – 10 

Тема 5.  Закономірності побудови 
конструкції та руху при рисуванні постаті 
людини з опорою на одну ногу 

2 2 – – – – 

Рисунок оголеної чоловічої фігури з опорою 
на одну ногу 

26 2 14 – – 10 

Рисунок оголеної жіночої фігури з опорою на 
одну ногу 

28 2 16 – – 10 

Начерки і зарисовки постаті людини в різних 
положеннях 

112 2 30 – – 80 



Модульний контроль 3 – – – – 1 

Разом за змістовим модулем 2 235 14 88 – – 171 

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

Тема 6. Анатомічні, пластичні 
особливості побудови конструкції, руху 
та пропорцій фігури в звичайному 
положенні. Закономірності розподілу 
світлотіні, тону і тональних відношень в 
рисунку оголеної фігури 

2 2 – – – – 

Рисунок гіпсового відливка з анатомічного 
екорше постаті людини (вид ззаду) 

16 2 26 – – 10 

Рисунок оголеної чоловічої фігури в ракурсі 16 2 26 – – 10 

Рисунок роздягненої жіночої постаті в 
сидячому положенні 

16 2 26 – – 10 

Рисунок одягненої фігури (тематична 
постановка) 

18 2 28 – – 10 

Начерки і зарисовки постаті людини в різних 
положеннях 

96 2 6 – – 106 

Модульний контроль 3 – – – – 1 

Разом за змістовим модулем 3 265 12 112 – – 147 

Усього 690 40 300 – – 350 

 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Практичне завдання Кількість 
годин 

1 1 
Рисунок гіпсової античної чоловічої голови з чіткими і ясними формами 
(лінійно-конструктивна побудова) 

26 

2 2 Рисунок живої голови людини 20 

3 3 Рисунок голови людини з оголеним плечовим поясом 28 

4  Модульний контроль  

5 4 
Рисунок гіпсового відливка з анатомічного екорше постаті людини (вид 
спереду) 

28 

6 4 Рисунок гіпсової фігури (Дорифор) 30 

7 5 Рисунок оголеної чоловічої фігури з опорою на одну ногу 28 

8 5 Рисунок оголеної жіночої фігури з опорою на одну ногу  26 

9  Модульний контроль  

10 6 
Рисунок гіпсового відливка з анатомічного екорше постаті людини (вид 
ззаду) 

26 

11 6 Рисунок оголеної чоловічої фігури в ракурсі 26 

12 6 Рисунок роздягненої жіночої постаті в сидячому положенні 26 

13 6 Рисунок одягненої фігури (тематична постановка) 28 

14  Модульний контроль  

Разом 300 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Завдання 
Кількість 

годин 

1 1 
Зарисовки голів людини на виявлення конструктивних особливостей 
форми 

26 

2 2 Зарисовки живої голови людини 27 

3 3 Зарисовки голови людини з плечовим поясом 22 

4  Модульний контроль 1 

5 5 Начерки і зарисовки постаті людини в різних положеннях  120 

6  Модульний контроль  1 

7 6 Начерки і зарисовки постаті людини в різних положеннях 146 



8  Модульний контроль 1 

Разом 350 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Рисунок» застосовуються такі 
методи: 

– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда; 
– методи письмового контролю: письмове тестування, модульна контрольна робота; 
– методи підсумкового контролю: залік (проводиться у формі перегляду практичних робіт, 

виконаних за семестр та відповідей на теоретичні питання); екзамен (проводиться у формі 
перегляду практичних робіт, виконаних за семестр та відповідей на теоретичні питання, що 
охоплюють весь курс навчання). 

Умови допуску студента до заліку та екзамену: 
– відсутність заборгованостей з практичних занять; 
– відсутність заборгованостей з самостійних занять; 
– позитивні рейтингові бали за кожний модуль. 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Кількість балів 
 
 
 

ЗМ 1 
 

ЗМ 2 
 

ЗМ 3 

Т1 
 

Т2 
 

Т3 
 

Т4 Т5 
 

Практичні заняття 25 25 25 70 70 

Самостійна робота 5 5 5 20 20 

Поточний модульний 
контроль  

10 10 10 

Підсумковий контроль  
(залік) перегляд 

20 балів 

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКTС 

 

За шкалою 
ЄКTС 

За шкалою 
академії 

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) 

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 ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 
1. Які види рисунку ви знаєте? 

2. Назвіть графічні матеріали, які використовуються при роботі з натури. 

3. Яке значення відіграють пропорції в рисунку? 

4. Розкажіть, які види перспектив вам відомі?  



5. Яким чином будуються кола і тіла обертання у перспективі? 

6. Опишіть принципи будови геометричних тіл у перспективі. 

7. Опишіть світлові градації об’ємної форми. 

8. Назвіть основні принципи перспективної побудови простору. 

9. Розкрийте послідовність роботи над рисунком натюрморту. 

10. Які закономірності побудови перспективи інтер’єра та екстер’єру. 

11. Назвіть послідовність роботи над рисунком гіпсового черепа людини. 

12. Опишіть, які принципи тонального моделювання використовуються при зображенні черепа. 

13. Назвіть етапи роботи при зображені гіпсових частин голови Давида Мікеланджело (око, ніс, 

губи, вухо).                                                                                     

14. Опишіть, які принципи тонального моделювання використовуються при зображені гіпсових 

частин голови Давида Мікеланджело (око, ніс, губи, вухо). 

15. Розкрийте методичну послідовність роботи над рисунком обрубовочної гіпсової голови. 

16. Які принципи тонального моделювання використовуються при зображені гіпсової 

обрубовочної голови? 

17. Назвіть закономірності побудови конструкції і руху гіпсової та живої голови людини. 
18. Які закони повітряної та лінійної перспективи використовуються при побудові голови 

людини? 
19. Охарактеризуйте закономірності розподілу світлотіні, тону і тональних відношень в рисунку 

голови людини. 
20. Назвіть послідовність роботи над рисунком голови людини з плечовим поясом. 
21. Які існують анатомічні, пластичні особливості побудови людського тіла? 
22. Назвіть пропорційні відмінності людського тіла в залежності від вікових особливостей? 
23. Назвіть основні пропорційні закономірності фігури дорослої людини середнього зросту. 
24. Які гендерні особливості людського тіла чоловіка та жінки ви знаєте? 
25. Назвіть основні «точки-маяки», що визначають положення основних частин фігури людини. 
26. Проаналізуйте рух різних частин тіла людини при опорі на одну ногу.  
27.  Опишіть етапи роботи над рисунком людини з опорою на одну ногу. 
28. Які закономірності побудови конструкції та руху при рисуванні постаті людини з опорою на 

одну ногу? 
29. Розкрийте анатомічні, пластичні особливості побудови конструкції, руху та пропорцій 

фігури в звичайному положенні.  
30. Які закономірності розподілу світлотіні, тону і тональних відношень в рисунку оголеної 

фігури ви знаєте? 
 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
    Основна 

1. Кайгородцева Н.В., Ойдупа Т. В. Перспектива: виды и способы построения: учеб. 
Пособие. Омск : Изд-во Омский ГТУ, 2011. 68 с. 

2. Лециус Е.П. Построение теней и перспективы ряда архитектурных форм: учебное 
пособие. Москва: «Архитектура-С», 2005. 144 с. 

3. Ли Н.Г. Голова человека. Основы учебного академического рисунка: учебник. Москва: 
Изд-во Эксмо, 2011.  264 с. 

4. Ли Н.Г.Основы учебного академического рисунка: учебник. Москва: Изд-во Эксмо, 2004. 
480с. 

5. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива:учебное пособие для вузов. Москва: 
Академический проект, 2014. 382 с. 

6. Сенин В.П., Коваль О.В. Школа рисунка карандашом. Натюрморт, пейзаж, портрет . 
Харьков: Книжный «Клуб семейного досуга», 2007. 112 с. 

7. Туманов І.М. Рисунок, живопис, скульптура: Теоретико-методологічні основи 
комплексного навчання: Навчальний посібник. Львів: Аверс, 2010. 496 с. 

8. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. Москва: Эксмо, 2013. 
648с. 

 
           Додаткова 

1. Баммес Г. Художественная пластическая анатомия человека. Дрезден, 1988. 356с. 
2. Барчаи Е. Анатомия для художников. Москва: Изд-во Эксмо–пресс. 2001, 344 с. 



3. Бриджмен Дж. Конструктивная анатомия: руководство по рисованию фигуры человека. 
Москва: Эксмо, 2012.  352 с. 

4. Гаптилл А.Л. Работа пером и тушью. Минск: ООО «Попурри», 2004. 256 с. 
5. Гелб Майкл Дж. «Научитесь мыслить и рисовать как Леонардо да Винчи». Минск: ООО 

«Попурри», 2000. 284 с. 
6. Дюваль М. Анатомия для художников. Москва: Эксмо, 2012.  240 с.: ил. 
7. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-

стилизованному: учебное пособие . Ростов н/Д: Феникс, 2009.  190 с.: ил. 
8. Тихонов С. В. Рисунок: учебное пособие для вузов. Москва: Стройиздат, 1995 с.: ил. 


