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ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Рисунок» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки слухачів підготовчого 

відділення Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя 

Шкрібляка спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація», «Дизайн».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є Рисунок.

Рисунок -  це базова основа на якій формується весь процес навчання у 

мистецьких школах. Без нього неможливе існування художніх творів взагалі. 

Рисунок є однією з провідних дисциплін у системі художньої освіти, що 

передбачає формування певної культури знань та навичок у передачі 

тривимірного фізичного світу на двовимірній картинній площині.

Основним завданням вивчення дисципліни «Рисунок» є: рисування з 

натури, яке передбачає зображення дійсності в умовах реального середовища 

художніми засобами: лінії, світлотіні, тону.

Мета навчальної дисципліни:

Розвивати творчі здібності, зорове сприйняття, аналітичне об’ємно- 

просторове мислення засобами рисунка; формувати майстерність оволодіння 

техніками рисунка на основі засвоєння правил і законів; формувати образне 

мислення, інтерпретувати реальну форму.

Виховувати естетичний смак, спостережливість, здатність глибоко 

пізнавати навколишній світ.

Процес навчання побудовано за принципом "від простого до складного". 

Починається зі знайомства з графічними матеріалами, основами композиції, 

лінійної перспективи, поняттям форми, об’єму, конструкції, теорії світлотіні.

Навчальні завдання з рисунка на кожному етапі поступово ускладнюються: 

від рисування технічних вправ до зображення геометричних тіл, натюрмортів 

різної складності. Таким чином, здійснюється систематичне накопичення 

слухачами теоретичних знань і практичних навичок в зображенні складної 

форми у просторі.



Програмні завдання викладаються в методичній послідовності: ескіз- 

начерк невеликого розміру, розміщення зображення на аркуші паперу 

(композиція рисунка), лінійно-конструктивна будова форми, об’ємно-пластичне 

і просторове рішення, проробка деталей (деталізація), ліпка форми світлотінню 

і підпорядкування деталей цілому (узагальнення і завершення роботи). Всі ці 

задачі повинні вивчатися в комплексі, бо в своїй основі, одне не може існувати 

без іншого.

Міждисциплінарні зв’язки. При підготовці робочої програми 

врахований принцип комплексного вивчення абітурієнтами спеціальних 

предметів, який передбачає оволодіння низкою інших спеціальних дисциплін, 

які забезпечують ефективне викладання предмета: «Композиція»,

«Перспектива».

По закінченні вивчення курсу студенти повинні знати:

■ основи композиції в рисунку;

■ основи перспективи як невід’ємні складові академічної грамоти, їх роль у 

виявленні форм і об’єктів;

■ пропорційність і співвідношення частин і цілого;

■ теорію та структуру світлотіні;

■ поетапний процес зображення натури в заданій системі просторового 

середовища;

■ техніки і технічні засоби рисунка.

Студенти повинні вміти:

■ застосовувати набуті теоретичні знання в практичній діяльності;

■ зображувати об’ємну форму в просторі засобами лінії, світлотіні та тону;

■ компонувати задані об’єкти на площині листа;

■ дотримуватись точних пропорцій та законів перспективи;

■ робити аналіз форми;

■ домагатися вирішення поставленої мети.

Оцінюється здатність цілісного бачення (сприйняття) натури, вміння 

будувати форму на площині, використовуючи знання з композиції, перспективи 

при зображенні форми та окремих її частин; узагальнювати зображення,



підпорядковувати деталі цілому. Своєю роботою абітурієнт має 

продемонструвати наявність художнього смаку.

Програма з дисципліни «Рисунок» для слухачів підготовчого відділення 

Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну розрахована на 120 

аудиторних годин (з них практичних 120).

Форма контролю перегляд та оцінювання практичних робіт з аналізом 

помилок. Підсумковий контроль: перегляд усіх робіт наприкінці курсу.



Вступна бесіда.

Мета і задачі курсу «Рисунок». Рисунок як основа реалістичного 

зображення в усіх видах образотворчого мистецтва. Початкові відомості про 

рисунок, його види й образотворчі засоби. Ознайомлення з програмою, 

демонстрування навчальних робіт.

Змістовний модуль №1. Матеріали рисунка.

Тема: Олівці графітні. Папір. Формат. Планшет.

План практичного заняття

* вступна лекція

* показ візуального ряду

■ пояснення основних вимог

Види графітних олівців, вибір паперу, оформлення робіт.

Навчальна мета: Знайомство з матеріалами рисунка.

Змістовний модуль №2. Знайомство з перспективою. Рисунок куба.

Тема: Знаходження лінії горизонту. Закони візуальної перспективи. 

Методи побудови куба.

План практичного заняття

■ вступна лекція

■ показ візуального ряду

■ пояснення основних вимог

Навчальна мета: Знайомство з поняттями і термінами: лінія горизонту, лінія

сходу, точка сходу, картинна площина. Елементи спостережливої перспективи.

Передати об’ємну форму предмета у перспективі.

матеріал: папір, графітний олівець;

розмір: 1/4 аркуша паперу;

рішення: лінійно-конструктивне.

Завдання:

• Основні закони лінійної перспективи.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ



• Знайомство з поняттями і термінами: лінія горизонту, лінія сходу, точка сходу, 

картинна площина.

•  Елементи спостережливої перспективи.

• Конструкція -  як основа зображення форми.

• Метод наскрізної прорисовки.

Змістовний модуль №3. Рисунок гіпсових геометричних тіл.

Тема: Короткочасні аналітичні рисунки методом наскрізної прорисовки. 

Форма, об’єм, конструкція.

1. Рисунок граневих тіл (призма, піраміда).

2. Рисунок тіл обертання (циліндр, конус, куля).

План практичного заняття

■ показ візуального ряду

■ пояснення завдання

Виконуються лінійні рисунки гіпсових геометричних тіл методом наскрізної 

прорисовки, поставлених нижче лінії горизонту.

Навчальна мета: Вивчити особливості будови предметів складної форми на

основі лінійної перспективи; знайомство з поняттям форма, об’єм, конструкція,

пропорції; ознайомлення з поняттям простору в лінійному рисунку (зображення

ближнього і дальнього плану предметів товстою і м’якою лінією).

матеріал: папір, графітний олівець;

розмір: 1/4 аркуша паперу;

рішення: лінійно-конструктивне.

Завдання:

• Конструкція -  як основа зображення форми.

• Постановка. Компоновка. Аналіз форми. Визначення масштабу зображення. 

Пошук і рішення пропорцій, загальної форми предметів, характеру. 

Конструктивна побудова; взаєморозміщення і постановка предметів на 

площині.

• Виконання лінійно-конструктивного рисунка з узгодженою перспективною 

побудовою.



• Метод наскрізної прорисовки.

• Побудова перспективи власних та падаючих тіней.

• Графічними засобами лінії та тону показати трьохмірність та просторовість 

заданих об’єктів.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 3. Конструктивні рисунки гіпсових геометричних тіл.

>  Виконати 5-10 конструктивних побудов (формат А-4).

>  Тектоніка будови просторової лінії.

Змістовний модуль №4. Методи побудови геометричної форми на прикладі 

глечика.

Метод шаблона. Метод об’ємних форм. Метод циліндра.

План практичного заняття

■ вступна лекція

■ показ візуального ряду

■ пояснення основних вимог

Навчальна мета: Вивчити особливості будови предметів складної форми, 

матеріал: папір, графітний олівець; 

розмір: 1/4 аркуша паперу;

рішення: лінійно-конструктивне.

Завдання:

• При рисуванні складних предметів, створених рядом геометричних форм, 

необхідно проаналізувати всі складові частини, визначити характерні точки, 

лінійї перетинання чи сполучення.

• Визначити просторовість конструкції.

• Освоїти закономірності лінійно-конструктивної будови форми глечика.

• Показати наскрізно прорізну та просторову складові -  зберегти пропорції та 

перспективне скорочення форми у просторі.

Змістовний модуль №5. Техніка штриха.

План практичного заняття



■ показ візуального ряду

■ пояснення основних вимог

Виконуються технічні вправи в нанесенні штриха у різні напрямки. Вправи 

щодо проведення штрихів з часом можна ускладнити, збільшуючи натиск від 

перших штрихів до наступних або навпаки. Ці навички стануть сильним 

зображальним засобом у створенні рисунка.

Навчальна мета: Закріпити та удосконалити практичні навички в нанесенні 

штриха у різні напрямки. Необхідність вироблення відчуття зміни тональності, 

об’єму.

матеріал: папір, графітний олівець; 

розмір: 1/4 аркуша паперу;

рішення: тональне.

Завдання:

• Для вироблення хороших навичок дуже корисно вправлятись у нанесенні 

штрихів різних напрямків.

• Подвійний характер виконання штрихів.

• Прямі та криволінійні штрихи можуть мати акцент.

• Нашарування рівномірних за натиском і інтервалом штрихів, що 

перехрещуються з попередніми під невеликим кутом, які створюють красиву 

штрихову пляму, найбільш придатну для виявлення форми кривих 

поверхонь.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 5. Начерки. Композиційні пошуки з натурного матеріалу.

>  Виконати градації тону від світлого до темного і навпаки м’яким та твердим 

олівцем (формат А-4).

>  Вправи на фактури олівцем (розмітити формат А-4 на 6 частіш та зробити 

пошуки різних фактур).

>  Вправи на просторовість лінії, конструктивні рисунки.

>  Пошук форми та об’єму.

Змістовний модуль №6. Короткочасні тональні рисунки з натури.



Тема: Об’ємно-просторовий рисунок натюрморту з предметів побуту

(тривимірна, об’ємно-просторова лінія).

План практичного заняття

■ показ візуального ряду 

* пояснення завдання 

Навчальна мета: Закріпити та вдосконалити попередні знання; набути досвіду 

в цільному баченні групи предметів, вміння передати на площині їх 

взаємозв’язок, положення в просторі і по відношенню до лінії горизонту; 

передати конструктивну і перспективну побудову; шляхом тональних 

співвідношень передати форму предметів, 

матеріал: папір, графітний олівець;

розмір: 1/4 аркуша паперу;

освітлення: в/бокове;

рішення: лінійно-конструктивне з легкою світлотінню.

Завдання:

• При рисуванні складної форми необхідно проаналізувати всі складові частин, 

позначити характерні вузлові з ’єднання.

• Визначити просторовість конструкції.

• Вирішити великі тональні відношення.

• Узагальнити тональні відношення створити композиційну цілісність.

Тема: Натюрморт із трьох-чотирьох предметів з включенням гіпсового 

орнаменту та драперії.

Рисунку передує бесіда про складки тканини, їх характер (вільно спадаючі, 

натяжні, тощо); аналіз типів складок (прямі, радіальні, діагональні).

Навчальна мета: Вивчити особливості будови предметів складної форми. 

Передача характеру і форми складок тканини. Передати тональними засобами 

виразність пластичної форми орнаменту, а графічними -  матеріальність (гіпс), 

матеріал: папір, графітний олівець;

розмір: 1/4 листа;

освітлення: в/бокове;



рішення: тональне.

Завдання:

• Визначення взаємозв’язку складових частин орнаменту.

• Аналіз загальних форм і об’єму складок драперії, за допомогою простих 

геометричних фігур та легкого тону, вивчення деталей на конструктивній 

основі.

• Освоїти закономірності лінійної конструктивної будови орнаменту.

• Показати наскрізну прорисовку предметів натюрморту.

• Зберегти пропорції та перспективне скорочення форми у просторі.

• Засоби художньої виразності. Техніка рисунка (крапка, лінія, штрих, пляма).
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