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спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва 
дисципліни 

ОСНОВИ РИСУНКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Викладач Гостєва Тетяна Василівна 
Член спілки художників України, ст. викладач 

Рябченко Олег Михайлович, 
викладач 

Козелець Тетяна Ігорівна  
викладач 

Контактний 
телефон 

0674223839 (Гостєва Т.В.) 
0662229435 (Рябченко О.М.) 
0639745482 (Козелець Т.І.) 

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

Консультації Гостєва Т.В.: 
Очні консультації: за попередньою домовленістю – четвер з13.30 до 16.00 
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 «Основи рисунку та 
перспективи» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми 
Декоративне мистецтво зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є оволодіння абітурієнтами певних специфічних 

закономірностей дисципліни, за допомогою яких відтворюється навколишнє 
середовище 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. Загальні основи рисунку.  
Змістовий модуль 2. Рисунок деталей обличчя людини та обрубовочної 
голови. 
Змістовий модуль 3. Рисунок черепа та деталей обличчя 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; 

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


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

– 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: застосовувати набуті знання і розуміння з основ рисунку у 

професійній діяльності у практичних ситуаціях; аналізувати, стилізувати, 
інтерпретувати та трансформувати об’єкти перукарського мистецтва 
засобами рисунку; формувати образно-графічну концепцію майбутнього 
художнього образу людини; оцінювати об’єктивно результати власної 
діяльності; створювати об’єкти дизайну перукарського мистецтва засобами 
проектно-графічного моделювання. 
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 – 14 

Галузь знань 
02 Культура і 

мистецтво (шифр і 
назва) 

Нормативна 

Спеціальність 022 
Дизайн 

Семестр 1,2,3 

Модулів – 4 

Освітній рівень: 
перший 

 (бакалаврський) 

Аудиторні години: 204 год. 

Змістових модулів – 3 
Лекції: 
10 год. 

Практичні: 
194 год. 

Загальна кількість годин – 420 
Лабораторні: 

 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 

аудиторних – 6 
самостійної роботи студента – 5 

Самостійна робота 216 год. 

ІНДЗ:  - 

Вид контролю: залік 

 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Загальні основи рисунку 
Тема 1. Види рисунку. Графічні матеріали. Пропорції та їх значення в рисунку 

 Рисунок, як засіб пізнання та вивчення дійсності. Різновиди рисунка за технікою, методами, 
характером, призначенням, жанрами і темами.  

Вугілля, сангіна, пастель, соус – графічні матеріали, що використовуються в рисунку.  
Значення пропорцій в рисунку при створенні реалістичного зображення.  
 
Тема 2. Види перспектив. Основні поняття та визначення в теорії перспективи 

Перспектива, як техніка правильної передачі просторового об'єму в площині. Різновиди 
перспективи (лінійна, кутова, тональна, повітряна). 

  
Тема 3. Побудова кола і тіл обертання у перспективі  

Основні закономірності перспективного зображення кола та тіл обертання.  
    
Тема 4. Побудова геометричних тіл у перспективі 

Побудова геометричних тіл за допомогою лінійно-конструктивної будови, з урахуванням 
пропорцій та перспективних скорочень. 

      
Тема 5. Світлотіньові градації об’ємної форми 

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


Світлотіньові ділянки на будь-якому предметі представлені у вигляді декількох градацій: світло, 
півтон, тінь (власна тінь), блік, рефлекс.  

 
Тема 6. Основні принципи перспективної побудови простору 

Застосування основних принципів перспективної побудови простору в рисунку з натури, як засіб  
переконливого і вірного зображення дійсності. 

 
Тема 7. Рисунок натюрморту 
Основні етапи роботи над рисунком натюрморту: композиційне розміщення, лінійно-

конструктивна побудова, тональне моделювання, деталізація,  узагальнення. 
 

Тема 8.  Особливості створення композиції стилізованого натюрморту  

Стилізація, як метод ритмічної організації цілого. Основні принципи роботи над стилізацією 
натюрморту: площинність, декоративне узагальнення об'єктів (фігур, предметів), трансформація 
форми, виразність ліній і тональних відношень.  

        
Змістовий модуль 2.  Рисунок деталей обличчя людини та обрубовочної голови 
Тема 9. Методична послідовність рисунку гіпсового зліпку носа Давида Мікеланджело  
Будова носа та її структура, обумовлена анатомічною будовою кісток і м'язів, а також хрящовою 

тканиною. Основні етапи роботи над рисунком гіпсового зліпку носа.  
 
Тема 10. Особливості тонального моделювання гіпсового зліпку носа  

Закономірності тонального моделюванням гіпсового зліпку носа та залежність від джерела 
освітлення. Важливість  дотримання тональних відношень при рисунку носа. 

 
Тема 11. Методична послідовність рисунку гіпсового зліпку ока Давида Мікеланджело  

Анатомічні особливості будови ока та прилеглих деталей (надочноямкові виступи з бровами, 
області надбрівних горбів, надперенісся, форма носа, зовнішні і підочні форми). Методична 
послідовність рисунку ока. 

 
Тема 12. Особливості тонального моделювання гіпсового зліпку ока 

Основні принципи тонових відносин (світло, тінь, півтінь, рефлекс) при моделювання гіпсового 
зліпку ока. 

 
Тема 13. Методична послідовність рисунку гіпсового зліпку губ Давида Мікеланджело 
Загальна структура форми губ та їх анатомічні особливості. Основні етапи роботи над рисунком 

гіпсового зліпку губ Давида Мікеланджело 
 
Тема 14. Особливості тонального моделювання гіпсового зліпку губ  

Тональне моделювання форми губ, що зумовлюється характером форми та м'яким переходом 
форм їх поверхонь. 

 
Тема 15. Методична послідовність рисунку гіпсового зліпку вуха Давида Мікеланджело 

та його тональне моделювання  

 Структурна основа вушної раковини.  Послідовність рисунку гіпсового зліпку вуха. 
Особливості тонального моделювання форми вушної раковини, витримка взаємозв'язку ліній і 

тону. 
   
Тема 16. Рисунок гіпсової голови людини  

Особливості будови гіпсової голови людини. Методична послідовність рисунку обрубовочної 
голови. Важливість дотримання принципу «від цілого до деталей». 

 
Змістовий модуль 3. Рисунок черепа та деталей обличчя людини. 
Тема 17. Рисунок черепа та анатомічної голови людини. Начерки з черепа людської голови. 

Рисунок частин голови Давида Мікеланджело (око, ніс, губи, вухо). Начерки деталей обличчя. 
 

 



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. Загальні основи рисунку і перспективи 

Тема 1. Види рисунку. Графічні 
матеріали. Пропорції та їх значення в 
рисунку 

1 1 - - - - 

Тема 2. Види перспектив. Основні 
поняття та визначення в теорії 
перспективи 

8 1 2 - - 5 

Вправи на розвиток координації руки 4 - 4 - - - 

Практична робота № 1. Рисунок куба 6 - 6 - - - 

Самостійна робота № 1. Рисунок 
побутових предметів кубоподібної форми 

5 - - - - 5 

Тема 3. Побудова кола і тіл обертання у 
перспективі  

9 - 4 - - 5 

Тема 4. Побудова геометричних тіл у 
перспективі - - - - - - 

Практична робота № 2. Рисунок групи 
геометричних тіл (циліндр, конус, піраміда, 
куля, куб і т.п.) 

11 - 6 - - 5 

Самостійна робота № 2. Зарисовки 
предметів з простою геометричною  
формою 

5 - - - - 5 

Тема 5. Світлотіньові градації об’ємної 
форми - - - - - - 

Практична робота № 3. Рисунок 
побутового предмету складної форми 
(аналіз конструкції) 

5 - 8 - - 5 

Самостійна робота № 3. Лінійно-
конструктивний рисунок побутових 
предметів 

5 - - - - 5 

Тема 6. Основні принципи 
перспективної побудови простору 

5 - - - - 5 

Практична робота № 4. Рисунок драперії, 
передача матеріальності за допомогою 
тональних градацій 

5 - 6 - - 5 

Самостійна робота № 4. Зарисовки 
драперій з передачею матеріальності 5 - - - - 5 

Тема 7. Рисунок натюрморту 51 - - - - 5 

Практична робота № 5. Рисунок  
натюрморту з гіпсовою вазою і 
драпіровкою 

15 - 10 - - 5 

Самостійна робота № 5. Рисунок 
натюрморту з декількох предметів з  
виявленням світлотіньові градації 
об’ємної форми 

15 - 10 - - 5 

Тема 8.  Особливості створення 
композиції стилізованого натюрморту - - - - - - 

Практична робота № 6. Графічне рішення 
натюрморту з елементами стилізації 18 - 16 - - 2 

Самостійна робота № 6. Створення 
ескізів  стилізованого натюрморту з 5 - - - - 5 



використанням різних графічних 
матеріалів 

Модульний контроль 2 - 2 - - - 

Разом за змістовим модулем І 148 2 74 - - 72 

Змістовий модуль ІІ.  Рисунок деталей обличчя людини та обрубовочної голови 

Тема 9. Методична послідовність 
рисунку гіпсового зліпку носа Давида 
Мікеланджело  

1 1 - - - - 

Тема 10. Особливості тонального 
моделювання гіпсового зліпку носа  

5 1 - - - 4 

Практична робота № 7. Рисунок частин 
голови Давида Мікеланджело (ніс) 

19 - 15 - - 4 

Самостійна робота № 7. Начерки носа з 
виявленням індивідуальних особливостей 4 - - - - 4 

Тема 11. Методична послідовність 
рисунку гіпсового зліпку ока Давида 
Мікеланджело  

5 1 - - - 4 

Тема 12. Особливості тонального 
моделювання гіпсового зліпку ока 5 1 - - - 4 

Практична робота № 8. Рисунок частин 
голови Давида Мікеланджело (око) 

15 - 11 - - 4 

Самостійна робота № 8. Начерки очей 
людини з виявленням індивідуальних 
особливостей 

4 - - - - 4 

Тема 13. Методична послідовність 
рисунку гіпсового зліпку губ Давида 
Мікеланджело 

4 - - - - 4 

Тема 14. Особливості тонального 
моделювання гіпсового зліпку губ 

4 - - - - 4 

Практична робота № 9. Рисунок частин 
голови Давида Мікеланджело (губи) 14 - 10 - - 4 

Самостійна робота № 9. Начерки губ 
людини з виявленням індивідуальних 
особливостей  

4 - - - - 4 

Тема 15. Методична послідовність 
рисунку гіпсового зліпку вуха Давида 
Мікеланджело та його тональне  

4 - - - - 4 

Практична робота № 10. Рисунок частин 
голови Давида Мікеланджело (вухо) 

14 - 10 - - 4 

Самостійна робота № 10. Начерки вух 
людини з виявленням індивідуальних 
особливостей 

4 - - - - 4 

Тема 16. Рисунок гіпсової голови 
людини 

5 - - - - 4 

Практична робота № 11. Рисунок 
обрубовочної голови 

16 - 12 - - 4 

Самостійна робота № 11. Зарисовки голів 
людини на виявлення «великої форми» 

4 - - - - 4 

Модульний контроль 6 - 2 - - 4 

Разом за змістовим модулем ІІ 136 4 60 - - 72 

Змістовий модуль 3. Рисунок черепа та деталей обличчя людини. 

Тема 17. Рисунок голови людини. 12 2 – – – 10 

18. Рисунок обрубовочної голови людини. 22 2 10 – – 10 



 
 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 2 3 4 

1 2 
 

2 

Види перспектив. Основні поняття та визначення в теорії 
перспективи 
Вправи на розвиток координації руки 

2 
 

14 

2 2 Рисунок куба 13 

3 3 Побудова кола і тіл обертання у перспективі 13 

4 4 Рисунок групи геометричних тіл 13 

5 5 Рисунок побутового предмету складної форми 13 

6 6 Рисунок драперії, передача матеріальності за допомогою 
тональних градацій 

13 

14 7 Рисунок натюрморту з гіпсовою вазою і драпіровкою 14 

15 8 Графічне рішення натюрморту з елементами стилізації 13 

16   Модульний контроль 13 

17 10 Рисунок частин голови Давида Мікеланджело (ніс) 13 

18 12 Рисунок частин голови Давида Мікеланджело (око) 13 

19 14 Рисунок частин голови Давида Мікеланджело (губи) 15 

20 15 Рисунок частин голови Давида Мікеланджело (вухо) 15 

21 16  Рисунок обрубовочної голови 15 

22  Модульний контроль 2 

Разом 194 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 2 3 4 

1 2 Види перспектив. Основні поняття та визначення в теорії 
перспективи 

16 

2 2 Рисунок побутових предметів кубоподібної форми 16 

3 3 Побудова кола і тіл обертання у перспективі 16 

4 4 Зарисовки предметів з простою геометричною  формою 16 

5 5 Лінійно-конструктивний рисунок побутових предметів 16 

6 6 Зарисовки драперій з передачею матеріальності 16 

7 7 Рисунок натюрморту з декількох предметів з  
виявленням світлотіньові градації об’ємної форми 

16 

8 
 

8 Створення ескізів  стилізованого натюрморту з використанням 
різних графічних матеріалів 

16 

9  Модульний контроль 16 

10 10 Начерки носа з виявленням індивідуальних особливостей 16 

11 
 

12 Начерки очей людини з виявленням індивідуальних особливостей 20 

12 14 Начерки губ людини з виявленням індивідуальних особливостей 20 

13 15 Начерки вух людини з виявленням індивідуальних особливостей 12 

19. Зарисовки голів людини на виявлення 
«великої форми». 

20 - 10 – – 10 

20. Рисунок гіпсової античної голови. 20 - 10 – – 10 

21. Рисунок гіпсової голови Сократа. 20 - 10 – – 10 

22. Рисунок гіпсової голови Гаттамелати. 20 - 10 – – 10 

23. Натурні зарисовки голови людини. 22 - 10 – – 12 

Разом за змістовим модулем ІІІ 136 4 60 – – 72 

Разом 690 10 194 – – 216 



 

14  Модульний контроль 4 

Разом 216 

 
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 І 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Практичні заняття (70 б.)  10 10 10 10  15 15 

Самостійна робота (20 б.)  5  5  5  5 

Модульний контроль              10 балів 

Підсумковий контроль  
(залік) перегляд 

            20 балів 

 
Кількість балів ЗМ ІІ 

Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 

Практичні заняття (65 б.)  12  12  12 12 17 

Самостійна робота (25 б.)  5  5  5 5 5 

Модульний контроль                                                  10 балів 

Підсумковий контроль  
(залік) перегляд 

20 балів 

 

Кількість балів ЗМ ІІІ 

Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 

Практичні заняття (65 б.)  12  12  12 12 17 

Самостійна робота (25 б.)  5  5  5 5 5 

Модульний контроль                                                  10 балів 

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. Опишіть закони лінійної та повітряної перспективи при зображенні елементів архітектурної 

орнаментики та інтер’єру. 

12. Розкрийте сутність побудови перспективи методом архітектора. 

13. Назвіть послідовність роботи над рисунком гіпсового черепа людини. 

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

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

губи, вухо). 

16. Яким чином розподіляється світлотінь на складних об’ємних формах? 
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? 
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