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    Силабус навчальної дисципліни «Рисунок» для студентів І курсу за 

ступенем вищої освіти магістр, денної форми навчання за спеціальністю        023 

“образотворче мистецтво, декоративне  мистецтво, реставрація”. 

 

   

Силабус – навчальна програма дисципліни, що включає в себе опис 

навчальної дисципліни, мету та завдання, модулі, змістові модулі, теми занять, 

кількість годин лекційних, практичних та самостійної роботи, вимоги викладача, 

критерії оцінки, список основної та додаткової літератури. 

Силабус – це персоніфікована програма викладача для навчання студентів 

з дисципліни, що оновлюється на початок кожного навчального року. 

Розробляється силабус на засадах освітньої програми підготовки фахівця рівня 

магістра відповідно до навчальної програми з врахуванням логічної моделі 

викладання дисципліни. 

 

Розробник: Білий В.Д. доцент  кафедри «Декоративне мистецтво» 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

ступінь вищої освіти,  

спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість 

кредитів 
10 

Галузь знань 

02 Культура і мистецтво 

Нормативна 

Кількість 

модулів 
2 Рік підготовки 

Кількість 

змістових 

модулів  

4 
Ступінь вищої освіти    

магістр 
2019-й 2020-й 

Загальна 

кількість 

годин 

300 

Спеціальність  

023 “образотворче 

мистецтво, декоративне                           

мистецтво, реставрація”. 

 

Семестр 

I IІ 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

види:  

“Художній текстиль”, 

“Прикладна графіка”, 

“Художнє моделювання 

костюму”, “Художні 

вироби зі шкіри та хутра”. 

 

Лекції 

 

0 0 

аудиторних 

самостійної 

роботи 

3 

Рівень вищої освіти      

другий рівень 

 

Практичні 

45 48 

Самостійна робота 

самостійної 

роботи  
 6,5         100 107 

Вид контролю: 



4 

 

  

 екзамен-перегляд 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

          Рисування з натури як певний вид діяльності – це багатоступеневий процес 

пізнання, вивчення, а також творення художнього образу. Під час виконання 

рисунку з натури велика увага акцентується на особливостях будови форми 

предметів, уважного вивчення характерних рис. Навчально-аналітичні завдання в 

рисунку, звичайно не виключають творчих якостей і підходів, але головною 

метою дисципліни  І ОКР «магістр» курсу навчання є вивчення законів побудови 

форми та правил зображення. 

        Мета й завдання рисунку як навчального предмету відрізняються від 

творчого рисунку. Навчальний рисунок базується на грунті вивчення і пізнання, 

з метою набуття об’єктивних знань і навичок, опанування принципами побудови 

реалістичного зображення на площині. Це є основою формування художньої 

культури, знань, умінь і навичок, необхідних для самостійної творчої роботи. 

Правила, закони та схеми побудови форми є найголовнішою метою в роботі 

студентів ОКР «магістр»; вони допомагають бачити  в натурі найважливіше. 

        Навчальний процес побудований за принципом від простого до складного. 

Теми завдань впорядковані таким чином, що кожне наступне поступово 

ускладнюється, відкриваючи для студентів нові горизонти пластично – 

аналітичного та професійно – творчого пізнання. 

 

Перелік компетентностей випускника 

             Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

ЗК3. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
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ЗК4. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК5. Здатність розробляти та керувати проектами. 

ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

     ЗК7Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

 

        Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1.  Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену 

творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні 

художнього образу.  

СК2.  Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення 

історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку 

суспільства.  

СК5.  Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори 

образотворчого та/або декоративного мистецтва.  

СК7.  Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та 

інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого і 

декоративного мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування 

власної науково-педагогічної діяльності.  

СК9.  Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно 

значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.  

СК10.  Здатність до організації та проведення науково-дослідної роботи у 

різних аспектах (історичний, теоретичний, практичний).  

СК12.  Здатність володіти категоріальним апаратом, методологією сучасного 

мистецтвознавчого аналізу стилістичних течій та художніх творів; науковими 

принципами експертизи творів образотворчого мистецтва.  

 

                 Очікувані програмні результати навчання: 

ПРН1.  Визначати, аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, 

соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського 

образотворчого і декоративного мистецтва. 
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ПРН2.  Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, 

формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення. 

ПРН3.  Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних 

матеріалах (за спеціалізаціями). 

ПРН4.  Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, 

соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства. 

ПРН5.  Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних 

предметних галузей для розв’язання завдань і проблем у галузі образотворчого 

та/або декоративного мистецтва. 

ПРН7.  Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, 

проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу та методикою 

проведення наукових досліджень. 

ПРН10.  Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання 

естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, 

реставрації, основних принципів розвитку сучасного візуального мистецтва. 

ПРН11.  Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних 

теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культурно- 

мистецьких процесів. 

ПРН12.  Представляти результати діяльності у науковому та професійному 

середовищі в Україні та у міжнародному професійному середовищі. 

ПРН14.  Застосовувати методологію наукових досліджень у процесі теоретичного 

і практичного аналізу; дотримуватися принципів академічної доброчесності; 

узагальнювати результати дослідження та впроваджувати їх у мистецьку 

практику; виявляти практичні та теоретичні особливості наукової гіпотези. 

ПРН15.  Планувати професійну діяльність у сфері образотворчого і 

декоративного мистецтва, реставрації відповідно до потреб і запитів суспільства 

та ринку. 
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3. Завдання вивчення дисципліни 

 Рисунок оголеної фігури натурника, (вирішення – лінійно-конструктивне 

з легкою прокладкою тону) 

 Тематичний рисунок одягнутої  фігури натурника, (вирішення – творча 

інтерпретація) 

 Рисунок оголеної  фігури натурниці з драперією, (вирішення – 

світлотіньове) 

  Рисунок одягнутої фігури (тематична постановка) (вирішення – творча 

інтерпретація) 

Перед виконанням кожного програмного завдання, студенти зобов’язані 

рисувати короткочасні начерки, зарисовки з метою всебічного вивчення 

постановки, виконувати композиційні ескізи з метою пошуку композиційно – 

пластичного вирішення формату. Оволодівши програмним матеріалом з 

навчальної дисципліни «Рисунок» студенти зобов’язані:  

   знати: 

 принципи побудови фігури людини згідно законів лінійної та повітряної 

перспективи; 

 знання конструкції, пропорцій, анатомії, характеру, образного творення, 

синтезу і композиційної організації завдання; 

 виявлення об’єму за допомогою світла і тіні в тональному рисунку; 

 узагальнення рисунку; 

 технічні та технологічні властивості графічних матеріалів; 

 

    вміти: 

 здійснювати навчально-пізнавальні дії згідно поставлених завдань на 

основі натурних постановок; 

 виконувати композиційно-ескізні пошуки; 
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 вирішувати аналітично-синтетичні, композиційно-трансформаційні 

завдання; 

 аналізувати натуру, чітко уявляючи її будову; 

 правильно і переконливо будувати зображення та передавати форму 

предмета згідно законів перспективи, знань пластичної анатомії; 

 володіти технічними прийомами в рисунку з метою виявлення об’ємної 

форми, характеру освітлення й просторових якостей натури; 

 

4. Політика курсу 

Вимоги викладача та правила поведінки студентів на заняттях. 

1. Комунікація та спільна співпраця є важливими компонентами 

засвоєння знань і професійних компетентностей під час вивчення курсу 

(модуля). Студент і викладач несуть спільну відповідальність за створення 

безпечного і сприятливого навчального середовища. 

2. Студент зобов’язаний відвідувати усі аудиторні заняття та брати 

активну участь у навчальному процесі кафедри.  

3. Недопустимі пропуски та запізнення студентами аудиторних 

занять. У разі пропуску заняття без поважних причин, які задокументовані, 

оцінка за проміжний контроль автоматично знижується на 10 %. Якщо 

пропуски становлять більше 50 % аудиторних занять то вважається, що 

такий студент не засвоїв програмовий матеріал курсу в повному обсязі, 

тому кількість балів на модульному контролі може становити не більше 60 

балів.  

4. Усі практичні завдання, які передбачені навчальною програмою 

дисципліни, повинні бути виконанні вчасно та в повному обсязі, а також 

належним чином оформлені та представлені на екзаменаційну сесію 

(екзамен-перегляд). У разі незадовільної оцінки студент має право 

перездати курс у 7-денний термін.  Несвоєчасне виконання поставленого 

завдання є неможливим. 
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5. В межах самостійної роботи студенти опрацьовують задані 

завдання, вивчають додатковий матеріал за темою, виконують практичні 

роботи для самоконтролю та з метою перевірки засвоєння ними знань та 

набутих навичок.  

6. Студенти зобов’язані дотримуватися принципів академічної 

доброчесності при виконанні практичних, самостійних, індивідуальних та 

контрольних завдань. У випадку списування і плагіату при виконанні 

завдання, студент отримує незадовільну оцінку. У разі повторного 

списування чи виявлення плагіату студент не допускається до семестрового 

заліку чи екзамену. 

7. Студент має право звертатися до викладача за додатковим 

поясненням матеріалу курсу (модуля) чи змісту практичних завдань 

протягом робочого часу усно, по електронній пошті або засобами 

повідомлень. За потребою студентів викладач призначає консультацію для 

аналізу практичної чи самостійної чи роботи студента. Відвідування таких 

консультацій за бажанням студента. 

8. Викладач ознайомлює студентів з  методичними 

рекомендаціями щодо виконання практичних, самостійних та контрольних 

робіт, наводить перелік питань та завдань для проведення підсумкової 

оцінки знань, надає питання до заліку чи екзамену. Все це гарантує високу 

ефективність навчального процесу і є обов’язковим для студентів. 

9. Студенти мають право користуватися методичним 

забезпеченням та власними навчальними посібниками викладачів кафедри, 

а також унаочненим матеріалом і літературою за фахом.  

10. Кожен викладач ставить перед студентами систему вимог та 

правила їх поведінки на аудиторних заняттях.   

11. В аудиторіях заборонено вживати їжу та напої (за винятком 

води та у разі медичної необхідності). 

12. Під час аудиторних занять заборонено користуватися 

мобільними телефонами та іншими цифровими електронними пристроями, 
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які мають бути  вимкнені або переведені у беззвучний режим. Ноутбуки чи 

планшети можуть використовуватися лише для виконання навчальних 

завдань за вимогою. 

 

 

5. Політика виставлення балів 

При оцінюванні враховуються бали набрані на поточному контролі (здача 

змістових модулів), підсумковому контролі (екзамен-перегляд) та за самостійну 

роботу.  

На результат оцінювання також впливає присутність студента на заняттях та 

його активність під час практичної роботи. У разі пропуску заняття (занять) без 

поважних причин, які задокументовані, оцінка за проміжний контроль 

автоматично знижується на 10 %. Якщо пропуски становлять більше 50 % 

аудиторних занять то вважається, що такий студент не засвоїв програмовий 

матеріал курсу в повному обсязі, тому загальна кількість балів на підсумковому 

модульному контролі може становити не більше 60 балів.  

Розподіл балів, що отримують студенти з навчальної дисципліни 

«Живопис», є сумою балів за виконання змістових модулів та отриманих під час 

іспиту. Максимальна кількість балів за вивчення даного курсу становить 100 

балів: 70 балів за практичні завдання виконані впродовж семестру, 20 балів за 

самостійну роботу і 10 балів за екзамен. 
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Поточний контроль знань 
Підсумковий 

контроль 

С
у

м
а 

Модуль 1 залік  кзамен 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 самостійна робота  

10 100 Т1 Т1 Т1 Т2  

35 35 10 10  

Модуль 2  

10 100 
Змістовий модуль 1 самостійна робота 

Т1 Т1  

70 20  

 

Шкала оцінювання: національна та EСТS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

 

Оцінка 

EСТS 

 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, курсовий 

проект (робота), 

практика 

залік 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного складання  

0-34 F 
Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 
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дисципліни дисципліни 

 

6. Підсумковий контроль знань 

Проміжний перегляд змістового модуля, перегляд-екзамен. 

 

7. Критерії оцінювання навчальних елементів (тем) 

 

Етапи виконання 

практичного 

завдання  

Компетентності студента 

Аналіз джерела 

творчості 

ґрунтовне дослідження, аналіз, проявлення вмінь, володіння 

матеріалом, грамотно проводити аналіз, використовувати 

набуті знання . 

Виконання 

творчих ескізів 

- володіння різноманітними графічними, володіння сучасними 

способами формотворення; розробляти різноманітні 

композиційні структури,  

- стилізувати мотиви зображення;  

- віднаходити образно-асоціативну мову з урахуванням 

особливостей авторського художнього задуму; самостійно, чи 

в групі художників, керуючись вимогами матеріалу, техніки 

виконання, синтезу з архітектурним середовищем виконати 

художній твір; розробити творчу стратегію та окреслити тему 

(ідею) мистецького твору;  

Самостійна 

робота 

володіння традиційними та сучасними технологіями 

створення творів декоративно-прикладного мистецтва; 

здатність засвоєння нових знань прогресивних технологій та 

різноманітних інновацій в практиці  сучасного мистецтва; 

адаптація творчої (індивідуальної та колективної) діяльності 

до вимог і умов споживача. 
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8. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Сума 

балів 

Оцінка 

EСТS 
Визначення 

Відмінно 90-100 А 

Композиція постановки у полі формату. 

Дотримання пропорцій та характеру. 

Цілісність рисунку. 

  

Добре 74-89 ВC 

Композиція постановки у полі формату. 

Дотримання пропорцій. Відсутній характер. 

Цілісність рисунку. 

 

Задовільно 60-73 D 

Композиція постановки у полі формату. 

Відсутні пропорції та характер. Цілісність 

рисунку. 

 

Незадовільно 35-59 FX 

Композиція постановки у полі формату. 

Відсутні пропорції та  характер. Відсутня 

цілісність рисунку. 

 

Незадовільно 0-34 F 

Відсутні композиція, пропорції, характер та 

цілісність рисунку. 
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9. Рекомендована література 

 

1.  Дюваль  М.  Анатомия  для  художников. – М. :  Изобразительное 

искусство, 1936 . 

2.  Гараш К.  Итальянские портреты  эпохи  Ренессанса. – Будапешт : 

Корвина, 1983. 

3.  Баммес  Г.   Изображение фигуры  человека: Пособие для художников. – 

Берлин, 1984. 

4. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия и изображение человека на ее 

основах: Учебное пособие. – М. : Изобразительное искусство, 1985. 

5. Шорохов  Е.В.  Композиция:  Учебник   для  студентов. – М. : 

Просвещение, 1986. 

6. Крамаров С. Н. Конструктивный рисунок: Учеб. Пособие для студентов 

вузов – Омск : Изд. «Академия» 2005. − 110 с. 

7. Ли Н. Н. Рисунок учебного академического рисунка: Учебник. − М. : 

Эксмо, 2008. − 480 с. 

8. Кулебякин Г. И. Рисунок и основы композиции. – М. : Высшая школа, 

1988. – 128 с. 

9. Берн Хогарт. Динамическая анатомия для художников. – М., 2001. 

10. Клебер Георг. Повний курс рисунка обнаженной натуры. – М., 2000. 

10. Інформаційні ресурси 

 

           1. http://www.youtube.com/watch?v=DnYEdrjJhDg 

2. http://www.youtube.com/watch?v=Wh8nr1nvlX8 

3. http://www.youtube.com/watch?v=8ahpcbuZNtc 

4. http://www.youtube.com/watch?v=1ExROaJwl6k 

5. http://www.youtube.com/watch?v=MzmKK6tRgNU 

http://www.youtube.com/watch?v=DnYEdrjJhDg
http://www.youtube.com/watch?v=1ExROaJwl6k

