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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Спеціальний рисунок та 
пластанатомія» розроблено для студентів освітньо-професійної програми 
Перукарське мистецтво та декоративна косметика першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 Дизайн галузі 
знань 02 Культура і мистецтво.  
Предметом курсу є поглиблене вивчення теоретичних основ та набуття 
професійних компетенцій зі спеціального рисунку та пластичної анатомії. 
Дисципліна має чітку професійну спрямованість підготовки і представляє 
собою поглиблений курс після академічних курсів «Основи рисунку та 
перспективи» або «Рисунок», які студіюються на першому курсі. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Графічне зображення голови людини. 
Змістовий модуль 2. Техніка рисунка волосся. 
Змістовій модуль 3. Рисунок сучасних стрижок та зачісок. 
Змістовий модуль 4. Рисунок сучасних стрижок та зачісок середини ХХ 
століття. 
Змістовий модуль 5. Технічна карта зачіски 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: надання студентам знань зі спеціального 
рисунка та пластичної анатомії, вивчення законів перспективного, 
світлотіньового, пластичного зображення голови людини; композиційні та 
графічні принципи зображення голови людини з різними видами зачісок; 
опанування різноманітними графічними засобами та техніками; розвиток 
проектно-образного мислення майбутніх перукарів та візажистів. 
Завдання навчальної дисципліни: забезпечити рівень академічної 
освіти з урахуванням національних традицій, фахових вимог 
послідовному становленню професіонала, здатного вирішувати завдання 
в дизайні зачіски та перукарському мистецтві; надати знання та 
сформувати вміння з рисунка, законів формоутворення, пластичної 
анатомії голови людини; вивчити елементи анатомії та морфології 
людини; вміння виражати свою думку різними графічними засобами та 
техніками для використання за фахом. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: знати анатомічні-конструктивні відмінності та пластичні 
закономірності будови кісток і м’язів голови та постаті людини; знати 
основні сучасні матеріали для рисунку, їх характеристики. 
вміти: використовувати методи і прийоми реалістичного зображення 
голови людини для досягнення художньо-образного результату; 
поєднувати і застосовувати різні художні графічні матеріали та технічні 
прийоми зображення; усвідомлено використовувати закономірності і 
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засоби формотворення для створення виразного проекту майбутньої 
зачіски; вільно спілкуватися на професійні теми з використанням 
професійної термінології та графічних засобів. 
компетенцій: застосовувати набуті знання і розуміння зі спеціального 
рисунку та пластичної анатомії у професійній діяльності; визначати вибір 
проєктно-графічних технік в залежності від мети і завдання; 
усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт; аналізувати, 
стилізувати, інтерпретувати та трансформувати образ графічними 
засобами в процесі формотворення зачіски; забезпечувати виконання 
завдання на високому професійному рівні;  оперативно приймати рішення 
у практичних ситуаціях під час роботи; володіти професійною лексикою та 
термінологією. 
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 – 14,5 

Галузь знань 
02 Культура і 

мистецтво 
Нормативна 

Спеціальність 022 
Дизайн 

Семестри 5,6,7 

Модулів – 5 

ОПП Перукарське 
мистецтво та 

декоративна косметика 
 

Перший 
(бакалаврський) рівень 

освіти 

Аудиторні години: 68 год. 

Змістових модулів –5 
Лекції: 
24 год. 

Практичні, 
семінарські:  

176 год. 

Загальна кількість годин – 435 
Лабораторні: 

год 

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

Самостійна робота  
235 год. 

Модульний контроль 

Вид контролю: екзамен 
(перегляд) 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Графічне зображення голови людини 
Зображення голови людини в цілому. Вивчення узагальненої форми голови людини. 

Закономірності пропорціонального членування голови. Розподіл тону на зображенних ділянках 
голови в залежності від напрямку та характеру освітлення. 

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_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_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/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


Методика рисунку живої голови людини. Визначення графічними засобами характерних рис та 
особливостей портрету та волосся. 

 
Змістовий модуль 2. Техніка рисунка волосся 
Загальні принципи рисунка волосся з елементами зачіски. Графічне зображення довжини 

волосся, ступінь густоти волосся, хвилястість волосся та наявність проборів. 
 
Змістовий модуль 3 Рисунок сучасних стрижок та зачісок 
Розкрити культуру зачісок ХХ століття, а саме на початку століття що зберігає зачіски з 

довгого волосся типу "шолом", "тюрбан", прикрашені нитками перлів, квітами. Та поява перших 
жіночих коротких стрижок "а-ля гарсон", "буби-копф», "каре" з урахуванням форми обличчя. 

 
Змістовий модуль 4. Рисунок сучасних стрижок та зачісок середини ХХ століття. 
Розкрити культуру зачісок стилю «гламур» в 40-ві роки ХХ століття. Романтичні образи 

стрижок в 50-ті роки ХХ століття. Привабливий образ дівчини з шиньйоном став для шістдесятих 
роки, та популярність зачіскок "бабета" і "кінський хвіст. Ступінчаста стрижка 

Змістовий модуль 5. Технічна карта зачіски. Технічна карта зачіски, це поетапна робота 
модельної зачіски з по шаговим описом всієї роботи 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Семестр 5 

Змістовий модуль 1. Графічне зображення голови людини 

Тема 1. Побудова загальної форми голови людини. 
- рисунок з живої голови на виявлення 
конструктивної форми (Автопортрет). 

 
42 
 

 
4 
 

 
19 
 

   
22 
 

Модульний контроль 1 1  1    

Змістовий модуль 2. Техніка рисунка волосся 

Тема 2. Техніка рисунка волосся.  
- загальні принципи рисунка волосся. 
- графічне зображення довжини волосся, ступінь 
густоти волосся, хвилястості волосся та наявність 
проборів. 
- зображення волосся з елементами зачіски різними 
графічними засобами. 
Тема 3.Техніка рисунка історичних зачісок. 
- замальовки чоловічих та жіночих зачісок  епохі 
Ассирії та Вавилону. 
- замальовки історичних зачісок Давнього Єгипту та 
Давнього Сходу. 
- замальовки історичних зачісок Давньої Греції та 
Давнього Риму. 
- замальовки історичних зачісок Епохи 
європейського середньовіччя 

 
15 
22 
 
 

15 
 
 
 

15 
 

15 
 
 

15 
 

16 

 
1 
2 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

2 

 
6 
8 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
6 
 
 
6 
 
6 

   
8 
12 
 
 

8 
 
 
 

8 
 

8 
 
 

8 
 

8 

Модульний контроль 2 1  1    

Підсумковий контроль (перегляд) 2  2    

Усього за 5 семестр 159 10 67   82 

Семестр 6 

Змістовий модуль 3. Рисунок сучасних стрижок та зачісок 



Тема 4. Рисунок сучасних стрижок та зачісок початок 
ХХ століття 
- замальовки зачісок ХХ століття. 
Тема 5. Рисунок сучасних стрижок та зачісок з 
урахуванням форми обличчя 
- рисунок зачісок для «овальної» форми обличчя. 
- рисунок зачісок для «круглої» форми обличчя. 
- рисунок зачісок для «прямокутної» форми обличчя. 
- рисунок зачісок для «квадратної» форми обличчя. 

 
32 
 
 

19 
 

19 
 

19 
 

19 
 

 
2 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
14 
 
 
8 
 
8 
 
8 
 
8 
 

   
16 
 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

Модульний контроль 3 1  1    

Підсумковий контроль (перегляд) 2  2    

Усього за 6 семестр 111 10 49   56 

Семестр 7. 

Змістовий модуль 4. Рисунок сучасних стрижок та зачісок середини ХХ століття. 

Тема 6. Рисунок сучасних стрижок та зачісок 

середини ХХ століття. 

- замальовки зачісок стилю «гламур» в 40-ті роки ХХ 

ст.  

- замальовки зачісок в 50-ті роки ХХ ст. 

- замальовки зачісок в 60-ті роки ХХ ст. 

- замальовки зачісок в 70-ті роки ХХ ст. 

 
 
 

12,5 
 

13 
13 

12,5 

 
 
 

0,5 
 

1 
1 

0,5 

 
 
 
4 
 
4 
4 
4 

   
 
 

8 
 

8 
8 
8 

Тема 7. Зачіски та стрижки ХХІ століття 

- замальовки повсякденних стрижок і зачісок 

- замальовки святкових зачісок 

 
16 
 

19 

 
1 
 

1 

 
6 
 
8 

   
9 
 

10 

Модульний контроль 4. 1  1    

Змістовий модуль 5. Технічна карта зачіски 

Тема 8. Технічна карта чоловічих та жіночих 

сучасних стрижок і зачісок. 

- технічна карта сучасної жіночої зачіски 

- технічна карта сучасної чоловічої зачіски 

- технічна карта сучасної жіночої стрижки 

- технічна карта сучасної чоловічої стрижки 

 
 
 

23 
14,5 
23 

14,5 

 
 
 

1 
0,5 
1 

0,5 

 
 
 
7 
6 
7 
6 

   
 
 

15 
8 
15 
8 

Модульний контроль 5. 1  1    

Підсумковий контроль (перегляд) 2  2    

Разом 435 24 176   235 

 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 1 Побудова загальної форми голови людини 
  - Модульний контроль1 

19 
1 

2 2 Техніка рисунка волосся.  20 

3 3 Техніка рисунка історичних зачісок 
- Модульний контроль 2 
- Підсумковий контроль (перегляд) 

24 
1 
2 

4 4 Рисунок сучасних стрижок та зачісок початок ХХ століття. 14 

5 5 Рисунок сучасних стрижок та зачісок з урахуванням форми обличчя 
  - Модульний контроль 3 
  - Підсумковий контроль (перегляд) 

32 
1 
2 

6 6 Рисунок сучасних стрижок та зачісок середини ХХ століття. 16 

7 7 Зачіски та стрижки ХХІ століття 
  - модульний контроль 4 

14 
1 



8 8 Технічна карта чоловічих та жіночих сучасних стрижок і зачісок. 
  - Модульний контроль 5. 
  - Підсумковий контроль 

26 
1 
2 

Разом 176 

 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількіст

ь 
годин 

1 1 
Побудова загальної форми голови людини 

рисунок з живої голови на виявлення конструктивної форми 
22 

2 2 

Техніка рисунка волосся. 
  - загальні принципи рисунка волосся; 
  - графічне зображення довжини волосся, ступінь густоти волосся, 
хвилястість;  волосся та наявність проборів; 
  - зображення волосся з елементами зачіски різними графічними засобами. 

 
8 
12 
 

8 

3 3 

Техніка рисунка історичних зачісок. 
 замальовки чоловічих та жіночих зачісок епохі Ассирії та Вавилону; 
  - замальовки історичних зачісок Давнього Єгипту та Давнього Сходу; 
  - замальовки історичних зачісок Давньої Греції та Давнього Риму; 
  - замальовки історичних зачісок Епохи європейського середньовіччя. 

 
8 
8 
8 
8 

4 4 
Рисунок сучасних стрижок та зачісок початок ХХ століття. 

  - замальовки зачісок ХХ століття. 
16 

5 5 

Рисунок сучасних стрижок та зачісок 
- рисунок зачісок для «овальної» форми обличчя; 
- рисунок зачісок для «круглої» форми обличчя; 
- рисунок зачісок для «прямокутної» форми обличчя; 
- рисунок зачісок для «квадратної» форми обличчя. 

 
10 
10 
10 
10 

6 6 

Рисунок сучасних стрижок та зачісок середини ХХ століття. 

- замальовки зачісок стилю «гламур» в 40-ті роки ХХ ст.  

- замальовки зачісок в 50-ті роки ХХ ст. 

- замальовки зачісок в 60-ті роки ХХ ст. 

- замальовки зачісок в 70-ті роки ХХ ст. 

 
8 
8 
8 
8 

7 7 

Зачіски та стрижки ХХІ століття 

- замальовки повсякденних стрижок і зачісок 

- замальовки святкових зачісок 

 
9 
10 

8 8 

Технічна карта 

- технічна карта сучасної жіночої зачіски 

- технічна карта сучасної чоловічої зачіски 

- технічна карта сучасної жіночої стрижки 

- технічна карта сучасної чоловічої стрижки 

 
15 
8 
15 
8 

Разом  235 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Спеціальний рисунок та 

основи пластичної анатомії» складається з трьох модулів і оцінюється за модульно-рейтинговою 
системою. 

Модульний контроль: результат переглядів кожного модуля складає підсумок всіх форм 
поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи. 

Підсумкові контролі знань: 
- диференційований залік (перегляд). 
- екзамен (перегляд). 

 
 
 
 



 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 

Практичні заняття (45 б) 10 10 25 25 25 8 5 15 

Самостійна робота (25 б) 5 5 15 10 15 4 5 5 

Модульний контроль (10 б) 5 5 5 4 4 

Підсумковий контроль (перегляд 20 б) 20 20 20 

Іспит (30 б) - - - 30 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

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) 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ: 
1. Як правильно треба тримати в руці олівець і сидіти за мольбертом? 
2. З чого треба починати малюнок? 
3. Яка послідовність роботи над малюнком? 
4. Чим відрізняється тривалий малюнок від начерка? 
5. Яка мета й завдання навчального малюнка? 
6. Чим відрізняється навчальний малюнок від творчого? 
7. Які основні закономірності будови форми людської голови? Показати в схематичному 

малюнку. 
8. Що таке профільна лінія? 
9. У чому полягає методична послідовність роботи над рисунком голови? 
10. Перелічити основні м'язи голови людини. 
11. Нарисувати за уявою (схематично) форму людської голови у повороті в три чверті. 
12. У чому полягає принцип систематичності й послідовності в академічному рисунку? 
13. У чому полягає перший етап роботи над тривалим рисунком? Його послідовність. 
14. У чому полягає кінцевий етап роботи над тривалим рисунком?  
15. У якій послідовності ведеться робота тоном? 
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