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1. Мета дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Рисунок та пластична анатомія» є надання 

фундаментальних та базових вмінь і навичок в зображенні навколишнього 

середовища, предметів, явищ, образів, почуттів, емоцій, живих істот та людини. 

Студент вивчає закономірності конструктивно-пропорційної побудови 

різноманітних форм, композиційного гармонійного розміщення зображальних 

об’єктів на площині паперу, виконаного за допомогою різних графічних матеріалів 

( олівця, вугілля, сангіни, соусу, фарби, крейди), знаходження образного рішення 

задуму. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни: 

Теоретичні та методичні основи образотворчого мистецтва, Основи художньої 

композиції; є попередньою для дисциплін: Декоративно прикладне мистецтво, 

Орнамент в декоративно-прикладному мистецтві, Пленерна практика, Арт 

проектування, Скульптура, Світлокольоровий дизайн та комп'ютерне моделювання 

освітлення, Архітектура і синтез мистецтв. 

 

3. Результати навчання 

Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною 

ПРН 7 Відображати 

морфологічні, стильові 

та кольоро-фактурні 

властивості об’єктів 

образотворчого, 

декоративного 

мистецтва, реставрації 

та використовувати 

існуючі методики 

реставрації творів 

мистецтва в 

практичній діяльності 

за фахом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесіда, 

роз’яснення, 

ілюстрація, 

практичний 

показ, 

практична 

робота 

(рисунок) з 

натури та за 

уявою, 

самостійна 

робота 

поточні 

перегляди 

завдань 

змістових 

модулів  

ПРН 7.1 

Розпізнавати 

стильові властивості 

образотворчого 

мистецтва. 

ПРН 7.2 Знати 

закономірності 

конструктивної та 

пластично-тональної 

побудови 

образотворчого й 

декоративного 

мистецтва. 

ПРН 7.3 Вміти за 

допомогою графіки 

та пластичних 

графічних 

матеріалів втілювати 

об’єм, фактуру, 

характерні риси 

натури 
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ПРН 8. Аналізувати, 

стилізувати, 

інтерпретувати та 

трансформувати 

об’єкти (як джерела 

творчого натхнення) 

для розроблення 

композиційних рішень; 

аналізувати принципи 

морфології об’єктів 

живої природи, 

культурно-мистецької 

спадщини і 

застосовувати 

результати аналізу при 

формуванні концепції 

твору та побудові 

художнього образу.  

 

показ, 

практична 

робота 

(рисунок) з 

натури та за 

уявою, 

самостійна 

робота 

поточні 

перегляди 

завдань 

змістових 

модулів  

ПРН 8.1 Вміти 

аналізувати джерела 

натхнення для 

створення 

художнього твору. 

ПРН 8.2 Знати 

закономірності 

побудови 

композиційно-

графічного рішення 

твору. 

ПРН 8.3 Вміти 

використовувати 

можливості 

графічної техніки 

для створення 

емоційно-

художнього образу; 

 

ПРН 14. Трактувати 

формотворчі засоби 

образотворчого 

мистецтва, 

декоративного 

мистецтва, реставрації 

як відображення 

історичних, 

соціокультурних, 

економічних і 

технологічних етапів 

розвитку суспільства, 

комплексно визначати 

їхню функціональну та 

естетичну специфіку у 

комунікативному 

просторі.  

показ, 

практична 

робота 

(рисунок) з 

натури та за 

уявою, 

самостійна 

робота 

поточні 

перегляди 

завдань 

змістових 

модулів з 

підсумковим 

комплексним 

переглядом і 

диф. заліком 

ПРН 14.1 Вміти 

застосовувати 

графічні матеріали у 

вирішенні 

конкретних задач 

образотворчого 

мистецтва. 

ПРН 14.2 

Розкривати 

багатошаровість 

тематичних, 

стилістичних та 

технічних 

можливостей 

образотворчого 

мистецтва. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Вивчення основ передачі об’єму форми у просторі 

на площині аркушу засобами рисунку. 

 

Змістовий модуль 1.1 Рисунок простих прямокутних геометричних форм, 

форм обертання, світлотональні властивості предметів. 
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Лінійно – конструктивні рисунки простих прямокутних геометричних форм. 

Рішення конструктивної побудови геометричних форм, вміння лічити великі, 

середні й малі пропорції, знаходити структурні відносини між основними 

елементами предмета. Лінійно – конструктивний рисунок простих геометричних 

форм обертання. Вирішення осьової та пропорційної залежності, вміння 

побудувати еліпс у просторі. Світлотональне моделювання простих прямокутних 

геометричних форм та форм обертання. 

 

Змістовий модуль 1.2 Виконання вправ різноманітними графічними 

матеріалами (олівець, вугілля, туш, перо). 

Тональний рисунок предметів побуту й праці за допомогою м’яких 

матеріалів: одноманітної акварелі ( сажа газова, умбра, сепія), одноманітної гуаші 

( чорна, умбра), сангіни, соусу, вугілля. Вивчення технологічних особливостей в 

зображенні предметів за допомогою м’якої техніки, специфічність у рішенні об’єму 

предметів, трансформація і переосмислення трактовки форми. 

Тональний рисунок предметів побуту та праці за допомогою сухої техніки: туш, 

перо, тональний папір чи картон, білий папір та м’які олівці. Вивчення 

технологічних особливостей у виявленні форми і об’єму за допомогою штриха, 

його накладки та перекреслення. 

 

Змістовий модуль 1.3 Рисунок натюрморту в інтер'єрі. 
Світло – тональний рисунок складних натюрмортів поставлених з п’яти – 

восьми предметів, які являють собою скульптурні форми. Світло – тональний 

рисунок складних натюрмортів з побутових тіл та складних архітектурних деталей. 

При вирішенні рисунку треба зосередитись на передачі фактури предметів, їх 

тональних відносин. 

 

Модуль 2 Вивчення конструктивно-анатомічної складової  

голови людини. 

 

Змістовий модуль 2.4 Конструктивно-архітектонічне рішення зв’язку опорно-

анатомічних крапок на поверхні голови людини та конструктивний рисунок 

гіпсової голови. 

Конструктивний рисунок черепа людини, Вивчення конструктивних та 

пропорційних зв’язків при рисуванні голови людини. Розробка та архітектонічна 

інтерпретація деталей та фрагментів черепа людини. 

 

Змістовий модуль 2.5 Вивчення конструктивно-анатомічних складових голови 

людини та начерки живої голови людини. 

Конструктивний рисунок скульптурно-анатомічної голови людини на 

прикладі екорше Гудона. Використовувати знання набуті на вивченні черепа та 

екорше, оперувати анатомічно – конструктивними сполученнями у побудові живої 

голови людини. 
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Змістовий модуль 2.6 Конструктивно-пластичне моделювання голови 

натурщика: повно-тональний рисунок голови людини у ракурсі (сангіна, 

вугілля). 

Нариси та шаржі виконані з живої голови натурника різними матеріалами – 

м’який олівець, пензель туш, тоновий папір чи картон, перо. Вміти на основі 

анатомічної голови виявляти характерні риси тої, чи іншої людини. 

Повно-тональний рисунок голови людини у простому ракурсі з спрямованим 

світлом (олівець, папір). Повно-тональний рисунок голови людини з плечовим 

поясом у ракурсі, виконаний за допомогою м’яких матеріалів: вугілля, сангіни, 

соусу, одноманітної акварелі, одноманітної гуаші. 

 

Модуль 3 Конструктивно-пластичне моделювання голови натурщика  

та гіпсової постаті людини. 

 

Змістовий модуль 3.7 Конструктивний рисунок гіпсової постаті людини. 

Конструктивний рисунок анатомічної постаті людини. Конструктивний 

рисунок екорше Гудона – посібника з анатомії, який виконується на форматі А 2, 

два положення. Вивчається пластика постаті людини, пропорційна цілісність, 

конструктивна побудова, зв’язок конструкції з анатомією. 

 

Змістовий модуль 3.8 Вивчення пластичної анатомії постаті людини та 

конструктивний рисунок оголеної постаті людини у положенні контрапосту. 

Конструктивний рисунок постаті живої людини у положенні контрапосту (з 

опорою на одну ногу). Рисунок виконується у формі лінійного рисунку з 

побудовою наскрізь. Перевіряється вивчена анатомія постаті людини, знання 

трансформованих анатомічних вузлів у архітектонічні форми. У рисунках 

передбачається аскетичний тон, об’єм трактується за допомогою лінії та умовного 

тону на крайових контрастах. 

 

Змістовий модуль 3.9 Рисунки і начерки напівпостаті і постаті людини в 

різноманітному русі. 

Конструктивний рисунок живої людини у положенні сидячи, чи сидячи з 

поворотом, де кінцівки постаті будуть знаходитись у складних ракурсах, а тулуб 

людини зостанеться без змін. 

 

Модуль 4 Рисунок оголеної постаті людини. 

 

Змістовий модуль 4.10 Рисунок оголеної постаті людини у ракурсі з 

елементами інтер'єру. 

В роботі виявляється знання здобуті при вивченні анатомічного розділу, 

відбувається показ трансформованих анатомічних вузлів тіла людини, які 

моделюються до матеріального вигляду, тільки за допомогою олівця. У інших 

роботах з оголеної на пів – постаті людини передбачене користування м’якими 

матеріалами. 
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Змістовий модуль 4.11 Повнотональний рисунок оголеної постаті людини у 

складному ракурсі (сангіна, вугілля, крейда). 

Контрастна постанова, яка потребує вираження світло – тональної графічної 

напруги, пошуку композиційного вираження. Одноманітна постанова з оголеною 

постаттю натури передбачає пластично-контурне рішення, та аскетизм тону. 

 

Змістовий модуль 4.12 Творче завдання. 

Тональний рисунок оголеної людини в різних складних положеннях: лежачі, 

на колінах, у динамічному русі. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ 1 (семестр 1) 150  60  90 

Змістовий модуль 1.1 45  20  25 

Змістовий модуль 1.2 30  10  20 

Змістовий модуль 1.3 60  30  30 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 2 (семестр 2) 150  85  65 

Змістовий модуль 2.4 45  25  20 

Змістовий модуль 2.5 45  30  15 

Змістовий модуль 2.6 45  30  15 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 3 (семестр 3) 150  75  75 

Змістовий модуль 3.7 30  15  15 

Змістовий модуль 3.8 45  30  15 

Змістовий модуль 3.9 60  30  30 

Підсумковий контроль 15    15 

МОДУЛЬ 4 (семестр 4) 150  85  65 

Змістовий модуль 4.10 30  15  15 

Змістовий модуль 4.11 45  30  15 

Змістовий модуль 4.12 60  40  20 

Підсумковий контроль 15    15 

 

6. Теми лекцій не передбачено. 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст 

кіл. 

ауд. 

год. 

МОДУЛЬ 1 60 

Змістовий модуль 1.1 Рисунок простих прямокутних геометричних форм, 

форм обертання, світлотональні властивості предметів. 
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1.1.1 Лінійно–

конструктивний рисунок 

прямокутної призми та 

куба. 

Рішення конструктивної та пропорційної 

побудови прямокутної призми та куба. 
4 

1.1.2 Лінійно–

конструктивний рисунок зі 

світлотональною 

проробкою куба, 

шестикутної призми, 

піраміди. 

Рішення конструктивної та пропорційної 

побудови куба, шестикутної призми, 

піраміди та світло тональної їх проробки. 
4 

1.1.3 Лінійно–

конструктивний рисунок зі 

світлотональною 

проробкою циліндра, конуса 

(лежачи, стоячи). 

Рішення конструктивної та пропорційної 

побудови циліндра та конуса у різних 

положеннях. Їх світлотональна проробка. 6 

1.1.4 Конструктивно–

тональний рисунок – 

амфора, куля. 

Рішення конструктивної та пропорційної 

побудови амфори та кулі. Їх 

світлотональна проробка. 

6 

Змістовий модуль 1.2 Виконання вправ різноманітними графічними 

матеріалами (олівець, вугілля, туш, перо). 

1.2.1 Тональний рисунок 

натюрморту з предметів 

побуту (м’яка техніка – 

вугілля, соус, сангіна). 

Вивчення технологічних особливостей в 

зображенні предметів за допомогою м’якої 

техніки, специфічність у рішенні об’єму 

предметів, трансформація і 

переосмислення трактовки форми. 

4 

1.2.2 Тональний рисунок 

натюрморту з предметів 

побуту (суха техніка – 

олівець, туш, перо). 

Тональний рисунок предметів побуту та 

праці за допомогою сухої техніки: туш, 

перо, тональний папір чи картон, білий 

папір та м’які олівці. Вивчення 

технологічних особливостей у виявленні 

форми і об’єму за допомогою штриха, його 

накладки та перекреслення. 

6 

Змістовий модуль 1.3 Рисунок натюрморту в інтер'єрі. 

1.3.1 Тональний рисунок 

натюрморту з побутових тіл 

та скульптурного барельєфу 

в інтер'єрі. 

 

Світлотональний рисунок складних 

натюрмортів в інтер'єрі, які поставлені з 

п’яти – восьми предметів, що являють 

собою скульптурні форми. При вирішенні 

рисунку треба зосередитись на передачі 

фактури предметів, їх тональних відносин. 

14 

1.3.2 Тональний складний 

натюрморт з побутових тіл з 

капітеллю колони в 

інтер'єрі. 

Світлотональний рисунок складних 

натюрмортів з побутових тіл та складних 

архітектурних деталей в інтер'єрі. При 

вирішенні рисунку треба зосередитись на 

передачі фактури предметів, їх тональних 

відносин. 

16 
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МОДУЛЬ 2 85 

Змістовий модуль 2.4 Конструктивно-архітектонічне рішення зв’язку 

опорно-анатомічних крапок на поверхні голови людини та 

конструктивний рисунок гіпсової голови. 

2.4.1 Конструктивний 

рисунок трьох положень 

черепу людини. 

Лінійно-конструктивний рисунок черепа 

людини у трьох ракурсах: анфас, профіль, 

ракурс  ¾. Вивчення пропорційних 

відносин черепа. конструктивних та 

пропорційних зв’язків при рисуванні 

голови людини. Розробка та 

архітектонічна інтерпретація деталей та 

фрагментів черепа людини. 

14 

2.4.2. Короткостроковий 

рисунок черепу людини у 

різних положеннях – 

рисунок по уяві. 

Вивчення конструктивних та 

пропорційних зв’язків при рисуванні 

черепа людини в різних ракурсах. 

Розробка та архітектонічна інтерпретація 

деталей та фрагментів черепа людини. 

11 

Змістовий модуль 2.5 Вивчення конструктивно-анатомічних складових 

голови людини та начерки живої голови людини. 

2.5.1 Конструктивний 

рисунок анатомічної голови 

людини – екорше Гудона, 

три ракурси. 

Лінійно-конструктивний рисунок 

скульптурно-анатомічної голови людини у 

трьох ракурсах (анфас, профіль, ракурс  ¾) 

на прикладі екорше Гудона.  

 

10 

2.5.2 Конструктивно – 

тональний рисунок 

скульптурної голови 

людини (Гаттамілата, 

Сократа та ін.). 

В конструктивно-тональному рисунку 

скульптурної голови людини (Гаттамілата, 

Сократа та ін.) використовувати знання 

набуті на вивченні черепа та екорше., 

оперувати анатомічно – конструктивними 

сполученнями у побудові живої голови 

людини. 

14 

2.5.3 Начерки та 

конструктивно – тональний 

рисунок живої голови 

людини у різних ракурсах. 

У начерках та конструктивно – 

тональному рисунку живої голови людини, 

що зображується в різних ракурсах, 

використовувати знання набуті на 

вивченні черепа та екорше, оперувати 

анатомічно – конструктивними 

сполученнями у побудові живої голови 

людини. 

6 

Змістовий модуль 2.6 Конструктивно-пластичне моделювання голови 

натурщика: повно-тональний рисунок голови людини у ракурсі  

(сангіна, вугілля). 

2.6.1 Нариси та шаржі з 

живої голови людини 

різними матеріалами 

Нариси та шаржі виконані з живої голови 

натурника різними матеріалами – м’який 

олівець, пензель туш, тоновий папір чи 

4 
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(олівець, пензель, туш, 

вугілля). 

 

картон, перо. Вміти на основі анатомічної 

голови виявляти характерні риси тої, чи 

іншої людини. 

2.6.2 Конструктивний 

рисунок живої голови 

людини з плечовим поясом. 

Лінійно-конструктивний рисунок голови 

людини з плечовим поясом у простому 

ракурсі зі спрямованим світлом (олівець, 

папір). 

8 

2.6.3 Тональний рисунок 

живої голови людини з 

плечовим поясом. 

Повно-тональний рисунок голови людини 

з плечовим поясом у ракурсі, виконаний за 

допомогою м’яких матеріалів: вугілля, 

сангіни, соусу, одноманітної акварелі, 

одноманітної гуаші. 

8 

2.6.4 Тональний рисунок 

напів фігури живої людини 

м’якими матеріалами 

(одноманітна гуаш, гуаш на 

чотири тони, соус, вугілля, 

сангіна). 

Повно-тональний рисунок напів фігури 

живої людини м’якими матеріалами 

(одноманітна гуаш, гуаш на чотири тони, 

соус, вугілля, сангіна). 
10 

МОДУЛЬ 3 75 

Змістовий модуль 3.7 Конструктивний рисунок гіпсової постаті людини. 

3.7.1 Конструктивний 

рисунок скелета людини. 

Лінійно-конструктивний рисунок скелета 

людини та його частин-вузлів. 
6 

3.7.2 Конструктивно-

тональний рисунок фігури 

екорше Гудона. 

Лінійно-конструктивний рисунок екорше 

Гудона – посібника з анатомії, який 

виконується на форматі А 2, два 

положення. 

9 

Змістовий модуль 3.8 Вивчення пластичної анатомії постаті людини та 

конструктивний рисунок оголеної постаті людини у положенні 

контрапосту. 

3.8.1 Конструктивно-

лінійний рисунок постаті 

людини у положенні 

контрапосту. 

Лінійно-конструктивний рисунок постаті 

живої людини у положенні контрапосту (з 

опорою на одну ногу). Рисунок 

виконується у формі лінійного рисунку з 

побудовою наскрізь. 

10 

3.8.2. Конструктивно-

тональний рисунок оголеної 

постаті людини з опорою на 

обидві ноги. 

Конструктивно-тональний рисунок 

оголеної постаті людини з опорою на 

обидві ноги, в якому передбачається 

аскетичний тон, об’єм трактується за 

допомогою лінії та умовного тону на 

крайових контрастах. 

10 

3.8.3. Тональний рисунок 

оголеної постаті людини у 

положенні з опорою на одну 

ногу (жіноча, чоловіча). 

Повно-тональний рисунок оголеної постаті 

людини у положенні контрапосту (жіноча, 

чоловіча). 
10 
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Змістовий модуль 3.9 Рисунки і начерки напівпостаті і постаті людини в 

різноманітному русі. 

3.9.1. Конструктивно-

тональний рисунок оголеної 

постаті людини у положенні 

сидячи на стільці. 

Конструктивний рисунок живої людини у 

положенні сидячи, чи сидячи з поворотом, 

де кінцівки постаті будуть знаходитись у 

складних ракурсах, а тулуб людини 

зостанеться без змін. 

6 

3.9.2. Конструктивно-

тональний рисунок оголеної 

фігури людини стоячи на 

колінах. 

Конструктивно-тональний рисунок 

оголеної фігури людини стоячи (сидячи) 

на колінах з поворотом та опорою. 
8 

3.9.3. Короткострокові 

нариси м’яким матеріалом 

оголених постатей людини 

у різних положеннях. 

Короткострокові нариси м’яким 

матеріалом оголеної живої людини в 

різних положеннях (вугілля, соус, сангіна, 

пастель, сепія). 

16 

МОДУЛЬ 4 85 

Змістовий модуль 4.10 Рисунок оголеної постаті людини у ракурсі з 

елементами інтер'єру. 

4.10.1 Повно-тональний 

рисунок напівфігури у 

простому ракурсі. 

В повно-тональному рисунку напівфігури 

людини олівцем у простому ракурсі 

виявляються знання здобуті при вивченні 

анатомічного розділу. 

6 

4.10.2 Повно-тональний 

рисунок оголеної 

напівфігури людини у 

складному ракурсі. 

В повно-тональному рисунку оголеної 

напівфігури людини у складному ракурсі 

використовуються м’які матеріали 

(вугілля, соус, сангіна, пастель, сепія). 

9 

Змістовий модуль 4.11 Повнотональний рисунок оголеної постаті людини  

у складному ракурсі (сангіна, вугілля, крейда). 

4.11.1 Повно-тональний 

рисунок оголеної фігури 

людини у тональному 

контрасті та складному 

ракурсі. 

Контрастна постанова, яка потребує 

вираження світлотональної графічної 

напруги, пошуку композиційного 

вираження. 

16 

4.11.2 Повно-тональний 

рисунок кінцівок та 

фрагментів постаті людини 

( руки, ноги, плечовий 

пояс). 

Повно-тональний рисунок кінцівок та 

фрагментів постаті людини виконується 

олівцем та м’якими матеріалами. 14 

Змістовий модуль 4.12 Творче завдання. 

4.12.1 Повно-тональний 

рисунок оголеної постаті 

людини у динамічному 

ракурсі. 

Звертається увага на конструктивну 

проробку повно-тонального рисунку 

оголеної постаті людини у динамічному 

ракурсі. 

10 



   

 

12 

 

4.12.2 Повно-тональний 

рисунок лежачої оголеної 

постаті людини. 

Звертається увага на конструктивну 

проробку повно-тонального рисунку 

лежачої оголеної постаті людини. 

14 

4.12.3 Повно-тональний 

рисунок оголеної постаті 

людини зі скульптурою 

людини ( м’який матеріал). 

Звертається увага на конструктивну 

проробку повно-тонального рисунку  

складної постановки – оголеної постаті 

людини зі скульптурою людини ( м’який 

матеріал: вугілля, соус, сангіна, пастель, 

сепія). 

16 

Разом  305 

 

8. Індивідуальне завдання 

Не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль -поточні перегляди, 

Підсумковий контроль - диференційований залік у формі комплексного 

перегляду графічних робіт. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1(семестр 1) 100    

Змістовий модуль 1.1 20 16 - 4 

Змістовий модуль 1.2 20 10 - 10 

Змістовий модуль 1.3 30 20 - 10 

Підсумковий контроль 30 - - - 

МОДУЛЬ 2(семестр 2) 100    

Змістовий модуль 2.4 20 10 - 10 

Змістовий модуль 2.5 20 10 - 10 

Змістовий модуль 2.6 30 20 - 10 

Підсумковий контроль 30 - - - 

МОДУЛЬ 3(семестр 3) 100    

Змістовий модуль 3.7 20 10 - 10 

Змістовий модуль 3.8 20 15 - 5 

Змістовий модуль 3.9 30 15 - 15 

Підсумковий контроль 30 - - - 

МОДУЛЬ 4(семестр 4) 100    

Змістовий модуль 4.10 20 10 - 10 

Змістовий модуль 4.11 20 15 - 5 

Змістовий модуль 4.12 30 20 - 10 

Підсумковий контроль 30 - - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 

Розп

оділ 

балів 

МОДУЛЬ 1 (семестр 1)  

Змістовий модуль 1.1 20 

Практичне завдання №1 Лінійно–конструктивний рисунок прямокутної 

призми та куба (перегляд). 

5 

Практичне завдання № 2 Лінійно–конструктивний рисунок зі 

світлотональною проробкою куба, шестикутної призми, піраміди 

(перегляд). 

5 

Практичне завдання № 3 Лінійно–конструктивний рисунок зі 

світлотональною проробкою циліндра, конуса (лежачи, стоячи) 

(перегляд). 

3 

Практичне завдання № 4 Конструктивно–тональний рисунок – амфора, 

куля (перегляд). 

3 

Завдання до самостійної роботи №1 Нариси побутових предметів 

прямокутної форми (перегляд). 

2 

Завдання до самостійної роботи №2 Нариси побутових предметів 

обертання – глечик, каструля, цеберка (перегляд). 

2 

Змістовий модуль 1.2 20 

Практичне завдання № 5 Тональний рисунок натюрморту з предметів 

побуту (м’яка техніка – вугілля, соус, сангіна) (перегляд). 

5 

Практичне завдання № 6 Тональний рисунок натюрморту з предметів 

побуту (суха техніка – олівець, туш, перо) (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 5 Тональний рисунок натюрморту з 

предметів побуту (м’яка техніка – вугілля, соус, сангіна) (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 6 Тональний рисунок натюрморту з 

предметів побуту (суха техніка – олівець, туш, перо) (перегляд). 

5 

Змістовий модуль 1.3 30 

Практичне завдання № 7 Тональний рисунок натюрморту з побутових тіл 

та скульптурного барельєфу в інтер'єрі (перегляд). 

10 

Практичне завдання № 8 Тональний складний натюрморт з побутових тіл 

з капітеллю колони в інтер'єрі (перегляд). 

10 

Завдання до самостійної роботи № 7 Короткострокові рисунки складних 

натюрмортів (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 8 Короткострокові рисунки складних 

натюрмортів в інтер'єрі (перегляд). 

5 

Підсумковий контроль – диф. залік 30 

Комплексний перегляд аудиторних завдань з рисунку. 15 

Комплексний перегляд самостійної роботи з рисунку. 15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 1 100 

МОДУЛЬ 2 (семестр 2)  

Змістовий модуль 2.4 20 
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Практичне завдання № 9 Конструктивний рисунок трьох положень черепу 

людини (перегляд). 

5 

Практичне завдання № 10 Короткостроковий рисунок черепу людини у 

різних положеннях – рисунок по уяві (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 9 Нариси черепу людини (перегляд). 5 

Завдання до самостійної роботи № 10 Нариси голови живої людини з 

виявленням великих мас черепу людини (перегляд). 

5 

Змістовий модуль 2.5 20 

Практичне завдання № 11 Конструктивний рисунок анатомічної голови 

людини – екорше Гудона, три ракурси (перегляд). 

5 

Практичне завдання № 12 Конструктивно – тональний рисунок 

скульптурної голови людини (Гаттамілата, Сократа та ін.) (перегляд). 

5 

Практичне завдання № 13 Начерки та конструктивно – тональний рисунок 

живої голови людини у різних ракурсах (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи Нариси живої голови людини у простому 

ракурсі (перегляд). 

5 

Змістовий модуль 2.6 30 

Практичне завдання № 14 Нариси та шаржі з живої голови людини 

різними матеріалами (олівець, пензель, туш, вугілля) (перегляд). 

5 

Практичне завдання № 15 Конструктивний рисунок живої голови людини 

з плечовим поясом (перегляд). 

5 

Практичне завдання № 16 Тональний рисунок живої голови людини з 

плечовим поясом (перегляд). 

5 

Практичне завдання № 17 Тональний рисунок напівпостаті живої людини 

м’якими матеріалами (одноманітна гуаш, гуаш на чотири тони, соус, 

вугілля, сангіна) (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 14, 15 Короткострокові рисунки живої 

голови людини з плечовим поясом – м’який матеріал (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 16,17 Нариси напівпостаті живої 

людини (перегляд). 

5 

Підсумковий контроль – диф. залік 30 

Комплексний перегляд аудиторних завдань з рисунку. 15 

Комплексний перегляд аудиторних завдань з рисунку. 15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 2. 100 

МОДУЛЬ 3 (семестр 3)  

Змістовий модуль 3.7 20 

Практичне завдання № 18 Конструктивний рисунок скелета людини. 5 

Практичне завдання № 19 Конструктивно-тональний рисунок фігури 

екорше Гудона (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 18 Копія рисунка скелета з анатомії Г. 

Баммеса «Пластична анатомія людини» (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 19 Копія рисунка екорше з анатомії Г. 

Баммеса «Пластична анатомія людини» (перегляд). 

5 

Змістовий модуль 3.8 20 
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Практичне завдання № 20 Конструктивно-лінійний рисунок постаті 

людини у положенні контрапосту (перегляд). 

5 

Практичне завдання № 21 Конструктивно-тональний рисунок оголеної 

постаті людини з опорою на обидві ноги (перегляд). 

5 

Практичне завдання № 23 Тональний рисунок оголеної постаті людини у 

положенні з опорою на одну ногу (жіноча, чоловіча) (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи. Конструктивні нариси оголеної постаті 

людини (перегляд). 

5 

Змістовий модуль 3.9 30 

Практичне завдання № 24 Конструктивно-тональний рисунок оголеної 

постаті людини у положенні сидячи на стільці (перегляд). 

5 

Практичне завдання № 25 Конструктивно-тональний рисунок оголеної 

фігури людини стоячи на колінах (перегляд). 

5 

Практичне завдання № 26 Короткострокові нариси м’яким матеріалом 

оголених постатей людини у різних положеннях (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 24, 25 Нариси оголеної постаті людини 

у різних ракурсах (олівець) (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 26 Нариси оголеної постаті людини у 

різних ракурсах (одноманітна акварель) (перегляд). 

10 

Підсумковий контроль – диф. залік 30 

Комплексний перегляд аудиторних завдань з рисунку. 15 

Комплексний перегляд аудиторних завдань з рисунку. 15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 3 100 

МОДУЛЬ 4 (семестр 4)  

Змістовий модуль 4. 10 20 

Практичне завдання № 27 Повно-тональний рисунок напівфігури у 

простому ракурсі (перегляд). 

5 

Практичне завдання №28 Повно-тональний рисунок оголеної напівфігури 

людини у складному ракурсі (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 27 Нариси напівфігури оголеної 

людини (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 28 Нариси напівфігури оголеної 

людини за допомогою пензля і туши (перегляд). 

5 

Змістовий модуль 4.11 20 

Практичне завдання № 29 Повно-тональний рисунок оголеної фігури 

людини у тональному контрасті та складному ракурсі (перегляд). 

10 

Практичне завдання № 30 Повно-тональний рисунок кінцівок та 

фрагментів постаті людини ( руки, ноги, плечовий пояс) (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи. Копії рисунків кінцівок людини з 

пластичної анатомії (перегляд). 

5 

Змістовий модуль 4.12  

Практичне завдання № 31 Повно-тональний рисунок оголеної постаті 

людини у динамічному ракурсі (перегляд). 

5 



   

 

16 

 

Практичне завдання № 32 Повно-тональний рисунок лежачої оголеної 

постаті людини (перегляд). 

10 

Практичне завдання № 33 Повно-тональний рисунок оголеної постаті 

людини зі скульптурою людини ( м’який матеріал) (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 31, 32 Нариси оголеної постаті людини 

у складних ракурсах (перегляд). 

5 

Завдання до самостійної роботи № 33 Нариси оголеної постаті людини у 

динамічних позах (перегляд). 

5 

Підсумковий контроль – диф. залік 30 

Комплексний перегляд аудиторних завдань з рисунку. 15 

Комплексний перегляд аудиторних завдань з рисунку. 15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 4 100 

 

Шкала оцінювання  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з 

дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура». Загальний курс з академічного 

рисунку (для студентів 1-3 курсів денної форми навчання напряму 6.060102 

«Архітектура») / Харк. нац. ун-т міськ гос-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: В. П. 

Манохін, П. В. Мирончик. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 222 с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://eprints.kname.edu.ua/42840/1/2016%20499%D0%9C%20%D0%A1%D0%A

E%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%A0

%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2

0%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf   

2. Іванов О. М., Вінтаєв Д. Ю. Методичні рекомендації до проведення практичних 

занять та самостійної роботи з навчальної  дисципліни «Рисунок, живопис. 

скульптура» (Натюрморт, гризайль) (для студентів 1 курсу денної і заочної форм 

навчання спеціальностей 191 – Архітектура та містобудування, 022 – Дизайн, 023 

https://eprints.kname.edu.ua/42840/1/2016%20499%D0%9C%20%D0%A1%D0%AE%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/42840/1/2016%20499%D0%9C%20%D0%A1%D0%AE%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/42840/1/2016%20499%D0%9C%20%D0%A1%D0%AE%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/42840/1/2016%20499%D0%9C%20%D0%A1%D0%AE%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%20%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
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– Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація) / Харків. нац. 

ун-т  міськ. госп-ва ім.  О. М.  Бекетова ;  уклад.:– Харків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2020. – 25 с. [Образовательные ресурсы]  

https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F1464.html   

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Волков Н. Н. Цвет в живописи. – Лейпциг, 1997. URL: 

https://hudozhnikam.ru/cvet_v_zhivopisi_download.html  

2. Гицеску Г. Пластическая анатомия для художников. Том 1. Строение тела 

человека. Бухарест. Мередиане.1963. URL: https://www.studmed.ru/gicesku-

george-plasticheskaya-anatomiya-dlya-hudozhnikov-tom-1-stroenie-

tela_7878b484d7a.html  

3. Готтфрід Баммес. Образ человека. Учебник и практическое руководство по 

пластической анатомии для художников, AUE-Verlag GmbH, 2011, 512 с. 

4. Заринст У., Кондратс С., Анатомия для скульпторов. Понимание структуры тела 

человека, США, 2014, 228 с. URL: 

https://obuchalka.org/2016063089844/anatomiya-dlyaskulptorov-zarinst-u-kondrats-

s-2014.html  

5. Рисунок : Учебное пособие для вузов / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. 

Подрезков. Москва : Стройиздат, 1983. 296 с. URL: 

https://studfile.net/preview/1826347/  

6. Харківський художній музей. 200 років колекції  Харків: 2005. 167с. 

7. Чиварди Джованни. Рисование фигуры человека. Полное руководство / 

Джованни Чиварди ; пер. с англ. Е. Петровой ; [науч. ред. Д. Горелышев]. 

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 448 c. URL: 

https://ru.pdfdrive.com/Рисование-фигуры-человека-Полное-руководство-

e181033728.html  

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

Обладнання: мольберти, реквізит натюрмортної бази, скульптури, стільці, 

освітлювальні прилади, подіуми, установи для фарб. 

Наочно–демонстраційний матеріал: роботи методичного фонду, наочні 

примірники. 

Навчання проводиться у рисувальних залах: ауд. 603 ( ц. к.), 306, 307 арх. к. 

художні майстерні «Архаус». 

 

https://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5F1464.html
https://hudozhnikam.ru/cvet_v_zhivopisi_download.html
https://www.studmed.ru/gicesku-george-plasticheskaya-anatomiya-dlya-hudozhnikov-tom-1-stroenie-tela_7878b484d7a.html
https://www.studmed.ru/gicesku-george-plasticheskaya-anatomiya-dlya-hudozhnikov-tom-1-stroenie-tela_7878b484d7a.html
https://www.studmed.ru/gicesku-george-plasticheskaya-anatomiya-dlya-hudozhnikov-tom-1-stroenie-tela_7878b484d7a.html
https://obuchalka.org/2016063089844/anatomiya-dlyaskulptorov-zarinst-u-kondrats-s-2014.html
https://obuchalka.org/2016063089844/anatomiya-dlyaskulptorov-zarinst-u-kondrats-s-2014.html
https://studfile.net/preview/1826347/
https://ru.pdfdrive.com/Рисование-фигуры-человека-Полное-руководство-e181033728.html
https://ru.pdfdrive.com/Рисование-фигуры-человека-Полное-руководство-e181033728.html

