
Назва дисципліни             Рисунок 

Освітній рівень                 Магістр 

Спеціальність                   Дизайн 

Спеціалізація                    Дизайн інтер’єрів 

Термін вивчення              1-2 семестри 

 

Ключеві результати  навчання (уміння та навички): 

 

Навчити студентів: 

а) закономірностей побудови внутрішньої структури геометричних форм і 

лінійної перспективи; 

б)  побудувати череп, класичну голову і голову людини, виявляти їхній 

конструктивно-пластичний характер та пропорції; 

в) бачити рух і співвідношення великих форм тіла людини через аналогію 

простої геометричної форми, а також її анатомічну та конструктивну 

побудову; 

г) виявляти характерні особливості натури, її пластичний характер, рух, 

пропорції та цільність;  

д) узагальнювати форми моделі, досягнувши її якнайбільшої цільності й 

виразності в просторі (рисунок світлотіньовий). 

          Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  
            

          -    закономірності побудови геометричних форм; 

          -    закономірності побудови голови людини; 

            -    анатомічно-конструктивну побудову людського тіла, її ритмічність і   

цільність; 

 вміти: 
       - графічними засобами (олівець, сангіна, сепія, туш) виразити 

структурну побудову форми; 

          

          -  відображати видиму реальність засобами традиційного реалістичного 

рисунку короткочасного характеру в різних рухах  і ракурсах моделі з усіх 

сторін;  

          -    виражати єдність стилю композиції в її пластичному та ритмічному 

вирішенні. 

 

 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем і практичних завдань): 

 

Змістовий модуль І. ОГОЛЕНА ПОСТАТЬ ЛЮДИНИ В СКЛАДНОМУ РУСІ 

 

Тема 1: Короткочасний рисунок оголеної постаті в складному русі. 

Тема 2. Лінійно-конструктивний рисунок оголеної постаті людини в 

складному русі. 

Тема 3. Рисунок оголеної постаті в складному русі (світлотіньовий). 

 

Змістовий модуль ІІ. ОДЯГНЕНА ПОСТАТЬ ЛЮДИНИ В ІНТЕР’ЄРІ 

 

Тема 4. Зарисовки інтер’єрів. Композиційні пошуки. 

Тема 5. Лінійно-конструктивний рисунок інтер’єру. 

Тема 6. Рисунок постаті  в інтер’єрі (світлотіньовий). 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

 

                 Контрольні заходи якості підготовки фахівців, які проводяться на 

кафедрі, діагностують рівень навчальних досягнень студентів з 

дисципліни «Рисунок».       

               За кожен змістовий модуль студенти У курсів отримують бали за 

виконання аудиторних і практичних завдань (композиційні пошуки, 

реалізація практичних завдань) і самостійної роботи (начерки, ескізи, 

короткочасні рисунки).  Це - проміжне модульне оцінювання результатів 

виконання навчальних і самостійних завдань (атестація), а також 

модульний контрольний перегляд – екзаменаційна робота.   Контрольні 

заходи проходять у вигляді переглядів, після яких виставляється 

підсумкова семестрова оцінка як сума поточних модульних оцінок  та 

екзаменаційної  оцінки – за шкалою успішності на національному рівні та  

ЕСТS. Саме такий підхід розширює можливості для всебічного розкриття 

здібностей студента, розвитку його творчого мислення. 

     Отримавши об’єктивні й надійні докази знань студентів за період      

навчання, продемонстрованого професіоналізму згідно зі змістом і 

завданнями навчальної дисципліни «Рисунок», можна говорити про 

успішність студента та забезпечення комплексного підходу до підготовки 



висококваліфікованого фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр», який, володіючи сучасними методами та практичними  

навиками, має можливість реалізувати їх у майбутній  дизайнерської 

діяльності.  

СИСТЕМА 

нарахування балів щодо оцінювання знань студентів 

 
 

Оцінка за 

національною шкалою 

та ЕСТS 

 

 

100 - бальна шкала 

 

 

Пояснення 

 

Відмінно 
А 

 

100-90 

 

Відмінне виконання 

 

 

Добре 

В 
 

 

89-82 

 

Вище середнього  

(дуже добре) 

 

Добре 

С 

 

81-74 

 

Загалом хороша робота 

 

Задовільно 

D 

 

73-64 

 

 

Непогано (задовільно) 

Задовільно 

Е 

 

 

63-60 

Достатньо (відповідає 

мінімальним критеріям) 

 

Незадовільно 

FX 

 

59-35 
 

Необхідне перескладання 

 

 

Незадовільно 

F  

                

34-1 

 

Необхідне повторне вивчення 

курсу 

 

 

 

Автор програми  - старший викладач І.Кметик 
 


