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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кількість кредитів ECTS  16 (480 год.) 

вид заняття  загальна кількість годин 

  Лекції 36 

Практичні заняття  314 

Самостійна робота студента  130 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Відображення людського тіла, як найбільш складної і досконалої форми в живій природі, є 
одним із найважливіших завдань в учбовій програмі образотворчих шкіл різного рівня. 
Людина служить мірилом пропорційних співвідношень об’єктів в навколишньому 
середовищі. Для ґрунтовного вивчення та відображення фігури людини необхідно набути 
тверді знання закономірностей побудови внутрішньої структури, вивчити основи пластичної 
анатомії, їх конструктивно-структурні принципи відображення, які сприяють розумінню логіки 
будови форм частин тіла і всієї фігури в цілому, дозволяє зрозуміти механіку  руху, зв’язок і 
взаємодію окремих частин тіла.    

Завдання курсу. Упродовж цього курсу навчання студент досягає конкретних навчальних 
цілей: набуває розуміння закономірностей фігури людини в позі КОНТРАПОСТУ; вчиться 
бачити складні реалістичні форми через аналогію простих геометричних форм; аналізуючи 
місцезнаходження основних конструктивно-важливих вузлів скелета навчається бачити 
ВНУТРІШНІЙ РУХ, ПРОПОРЦІЇ; знаходить взаємозв’язок між основними об’ємно- пластичними 
формами та об’єднує їх в єдину ЦІЛІСНУ форму фігури. 
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У якому разі ви маєте обрати цей курс?  
Якщо ви обрали блок дисциплін, пов’язаний зі студійним художнім склом, ця дисципліна 
автоматично потрапляє до вашого навчального плану. 

Курс передбачає програмні результати: 
1. Оволодіти двомірним та об’ємно-просторовим рисунком, ознайомитися з просторовими 

системами, розвинути вміння відтворювати повітряну перспективу на площині, а також 
тональні співвідношення. 

2. Розвивати імпровізаційно-асоціативне, абстрактне мислення, здатність до глибинного 
аналізу об’єкта та середовища.  

3. Застосовувати різні рівні трансформації: інтерпретації, стилізації, імпровізації  в процесі  
створення  рисунку. 

4. Виробити  власну образно-асоціативну мову, пластичний спосіб мислення, розвинути 
авторську техніку виконання. Володіти фаховою термінологією, основними законами, 
поняттями і закономірностями побудови площинних та об’ємно-просторових 
композицій, а також поняттями ансамблю в композиції. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Формат викладання дисципліни «Рисунок» передбачає наше з вами живе спілкування, 
практичну роботу в аудиторії та рисунковому залі, а також самостійну роботу. Практичні 
заняття розкриватимуть певну тему, яка відображена в орієнтованому плані курсу. Упродовж 
практичних занять ви матимете змогу виконувати заплановані задачі в рисунковому залі 
кафедри та консультуватись з викладачами курсу. Самостійна робота націлена на те, щоби 
кожну з теоретичних тем засвоїти на практиці та вдосконалити практичні вміння. 

Консультації  

Заняття відбуватимуться відповідно до розкладу для 1-2 курсів ОР Бакалавр, де 
проходитимуть усі консультації, пов’язані з виконанням завдань. Якщо вам потрібні додаткові  
індивідуальні консультації, які стосуються змісту курсу, ваших робіт, чи інших питань, 
пов’язаних з освітнім процесом, ми можемо зустрітися за попередньою домовленістю. Ви 
можете також використовувати всі доступні засоби онлайн-зв’язку (Viber, Facebook 
Messenger, Telegram, e-mail), ми намагатимемось оперативно реагувати та відповідати на 
ваші запитання.  
Викладання дисципліни Рисунок реалізується в наступних формах: 

- практичні заняття. 

Натурні студії складають основну частину таких занять. За допомогою методичних 

рекомендацій та майстер-класів викладач безпосередньо приймає участь у вирішенні 

навчальних завдань.  

- самостійні заняття. 

Години самостійної роботи1 націлені на засвоєння матеріалу та вдосконалення 

технічного виконання. Важливість такої праці в тому, що ви самостійно приймаєте 

рішення, експериментуєте, і творчі задачі починають домінувати над навчальними. 

Саме тут народжуються композиційні ідеї, до яких уважно зобов’язаний поставитись 

викладач.  

- лекції.  

Загальні лекції розраховані на обговорення навчального процесу, мети 

запропонованого курсу; докладне роз’яснення завдань… 

 
1 Аудиторна та домашня робота.  



В процесі роботи відбуваються лекції, направлені на вирішення індивідуальних творчих 

проблем студента. Їхня тривалість та кількість передусім залежить від ініціативи 

студентів.  

- змішане навчання (очне + дистанційне) 

цей вид занять залежить від карантинних обмежень. У випадку заборони відвідувати 
аудиторії академії, формат викладання одразу переходить на онлайн консультації.    

Дистанційне навчання  
У випадку впровадження заборони на відвідування академії здобувачами освіти, пов’язаної 
з посиленням карантинних обмежень, ми займатимемось з вами дистанційно. У цьому разі 
деякі завдання можуть бути змінені. Більший акцент у цьому випадку буде ставитися на 
аналітичне дослідження. Лекційні заняття проводитимуться на платформі Zoom (лінк доступу 
надсилатиметься електронною поштою), консультації в онлайн-форматі чи в телефонному 
режимі.  

СТРУКТУРА КУРСУ 

МОДУЛЬ 1.  (5 семестр ОР Бакалавр) – Торс людини.  

Змістовий модуль 1. Образно-пластичний рисунок через вивчення конструктивних 

складових. Формат 80х60 см. Олівець.  

Тема 1. Ознайомлення з об’єктом дослідження. Розвиток бачення, пропорцій та анатомічної 

будови торсу .    

Тема 2. Образно-пластичне рішення об’єкту вивчення, торсу. Пошук образного-пластичного 

рішення  торсу на основі знань  пластичної анатомії та трьохмірної  трактовки форм.  

 

МОДУЛЬ 2. (6 семестр) - Анатомічна фігура (екорше) скульптора Гудона 

Змістовний модуль 2. Лінійно-конструктивний рисунок анатомічної фігури (фас і спина). 

Формат 80х60 см. Олівець.  

Тема 3. Розвиток бачення внутрішнього руху фігури в позі  КОНТРАПОСТУ (розташування 

тазостегнових суглобів до плечового поясу). Пропорції.  

Тема 4. Вивчення закономірностей анатомічних та конструктивно-структурних принципів 

відображення людського тіла.  Дотримуючись закономірностей пропорцій будуємо 

трьохмірну фігуру відносно вертикальної осі з врахуванням  анатомічних зв'язок . 

Тема 5. Набуття навику в процесі переходу від аналізу великих форм до аналізу форм деталей 

та виявлення ЦІЛЬНОСТІ.  

 

МОДУЛЬ 3. (7 семестр) – Класична гіпсова фігура 

Змістовний модуль 3. Образно-пластичний рисунок контрапосту. Формат 80х60см. Олівець.   

Тема 6. Композиційне розміщення фігури в аркуші. 

Тема 7. Виявлення основних пластичних ходів в позі контрапосту. 

Тема 8. На основі пропорцій та співвідношення великих форм створення цільно-пластичної 

моделі. 

Тема 9. Прорисовка всіх деталей фігури та їх підпорядкування великій формі.  

Тема 10. Цільність, виявлення виразності руху  

Змістовний модуль 4. Образно-пластичний рисунок деталей фігури (кисті, стопи). Формат 

80х60 см. Олівець.  

Тема 11. Вивчення анатомічної та конструктивно-пластичної будови кисті, стопи. 



Тема 12. Виразність жестів рук (гнів, радість, відкритість, замкненість та безліч інших почуттів,  

емоцій….) 

 

МОДУЛЬ 4. (8 семестр) – Фігура живої моделі. 

Змістовний модуль 5. Рисунок живої моделі в  контрапості.  

Тема 13. Композиційне розміщення фігури в аркуші .  

Тема 14. Аналіз пропорцій та побудова.   

Тема 15. Пошук авторського трактування фігури живої моделі. Лінія в просторі, її тональність, 

ритмічність. Підбір графічних матеріалів для виконання рисунку.  

 

Самостійна домашня робота. Зарисовки та начерки людей в побуті, в 

різноманітному середовищі  та діяльності. 

ЛІТЕРАТУРА, МЕТОДИЧНА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА КУРСУ 

В загальному, рекомендована література поділена на вирішення завдань обов’язкової 
академічної програми та індивідуальних пластичних пошуків студента. В першому випадку 
ми говоримо про літературу, яка буде корисною на шляху оволодіння технічними 
навичками рисунку, сформованого в період Ренесансу. Тоді це: 

1. Франк Цëльнер / Леонардо да Винчи /Полное собрание живописи. TASCHEN / АРТ-
РОДНИК, 2011. Том I – 252 ст. Том II – 698 ст. 

2. Frank Zöllner, Christof Thoenes/ Michal Aniol. TASCHEN/TMC Art, 2007, 368 p. 
та подібна література.  
Для ознайомлення з просторовими системами рекомендуються праці Раушенбаха. 
Наприклад,   
 
Допоміжними джерелами будуть також анатомічні видання. Ми можемо згадати навіть 
медичний Атлас анатомии человека Р. Д. Синельникова (І том, Москва, «Медицина», 1978, 
471 с.). Особливістю цього видання є точний пошаровий аналіз будови тіла людини. 
Важливе місце посідає праця Є. Барчая «Анатомія для художників» та видання його учнями 
каталогу «Школа Барчая», які розкривають глибокий зміст анатомії – спробу пізнати суть 
об’єкта.  

3. Barcsay Iskolájában. Magyar Szépmíves Társaság, 1989 
В працях Барчая відсутні схеми-відповіді, на яких побудована анатомія іншого відомого 
автора – Г. Бамеса (Gottfried Bammes, Der nackte Mensch, VEB VERLAG DER KUNST, Dresden, 
1982, 470 p.), тому цей матеріал не «навчає» в шкільному розумінні, а надихає на власну 
творчість. 
 
До другої частини літератури та матеріалів слід віднести надзвичайно великий 
інформаційний потік, який постійно оновлюється та надходить зі світу архітектури, 
скульптури, малярства, театру, кіно…  
Це пов’язано передусім з тим, що Рисунок це не ізольований вид мистецтва, позбавлений 
впливу філософії, історії та мистецьких напрямків ХХ ст. В дійсності, він є невід’ємною 
частиною цих процесів і, переважно, першою фіксацією думки. Тому список 
рекомендованої літератури не може оминути Сезанна, Гогена, Ван Гога, Матісса, Пікассо, 
Далі, Клінт, Кандінського, Мондріана, Малевича, Ротко, Рое, Мура, Поллока, Корбюзє… 
- BBC випускає біографічні фільми про художників;  
- Youtube дає можливість слухати лекції, присвячені проблемам сучасного мистецтва;  



- WikiArt (енциклопедія візуальних мистецтв)2 дає величезну базу візуального матеріалу по 
митцям. Твори виставлені в хронологічному порядку, а також є варіант сортування по 
напрямкам та стилям. 

- вільний доступ до мистецьких міжнародних виставок, конкурсів, пленерів…   
 
Ви повинні навчитись самостійно знаходити та аналізувати нову інформацію, а завдання 
викладача –  запропонувати якісний матеріал, який буде критерієм відбору інформаційних 
джерел.  

1. Artist Talk Джона Балдессари и Ильи Кабакова. Youtube, Гараж, 29 вер. 2013 р. 
2. Philip Jodidio / Santiago Calatrava / Complete Works 1979 – 2007. TASHEN GmbH, Köln, 

2007. – 519 ст. 
3. Райнер Цербст/ Антонио Гауди, TASCHEN / Арт-Родник 2002 р, 239 ст. 
4. Жан-Клод Маркаде/Малевич, Родовід, 2013. – 303 ст. 
5. Черный квадрат / Казимир Малевич. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 288 с. – 

(Азбука-классика. Non-Fiction). 
та багато інших видань. 
За останні роки у Львові публікуються альбоми-каталоги, визначних діячів мистецтва, 
зокрема: 

6. Євген Лисик. Графіка. Малярство: альбом-каталог./упоряд. А. Лисик, О. Лозинський. 
Львів: Коло, 2021. 368 с. 

7. Любомир Медвідь. Проект AD HOMINEM : альбом-каталог, 2021, 64 с.,  
Любомир Медвідь. Ремінісценції : художньо-літературне видання. Львів: Гердан, 
2010, 200 с. 

8. Альфред Максименко. Рисунок. Львів, 2016, 325 с. 
 
Особливе резонансне явище в Україні пов’язане з відкриттям Музею Сучасного Українського 
Мистецтва Корсаків в м. Луцьк. Музей сьогодні експонує та продовжує накопичувати твори 
митців з усієї України. Відкриваються нові імена, публікуються каталоги.  
Музей сучасного українського мистецтва Корсаків : альбом-каталог, Луцьк, 2018, 263 с. 

ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання результатів виконання завдань (підсумкові та поточні) відбуваються у формі 
переглядів. Поточні перегляди наприкінці кожного місяця проходитимуть в аудиторіях, 
натомість підсумкові семестрові перегляди відбуватимуться згідно графіка освітнього 
процесу (див. посилання: https://lnam.edu.ua/uk/schedule.html) . Завдання, виконані в рамках 
курсу, оцінюються за накопичувальною системою за результатами поточного та підсумкового 
контролю та на підставі наступних критеріїв: 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ поточні підсумкові 

Композиційне вирішення постановки 
- компонування зображення в заданому форматі (пляма, 

лінія, силует)  

4 8 

Конструктивно-пластичний аналіз 
- внутрішній рух і зв’язок між формами 
- пропорції 
- трьохмірність або площинність  трактовки композиції 

6 12 

Художньо-образне вирішення композиції 
- виразність ідеї композиції 
- контрасти 
- ритми 

6 12 

 
2 https://www.wikiart.org/uk  

https://lnam.edu.ua/uk/schedule.html
https://www.wikiart.org/uk


- новизна 
- виявлення композиційного центру 
- узагальнення 
- цільність 

Художньо-графічні та естетичні якості рисунку 
- рівень володіння графічними засобами та технічними 

особливостями 
- стилістично-пластичне вирішення зображення 
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СУМА БАЛІВ КОЖНОГО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ 

20 40 

УСЬОГО ЯКІСНИХ БАЛІВ 3х20+40=100 

Бонусні бали 

Відвідування 3 

Позанавчальна активність 3 

ТЕРМІНИ КОНТРОЛЮ 

Види контролю Модуль 1, 3 Модуль 2, 4 

Поточний контроль кінець вересня, 20 балів 

кінець жовтня, 20 балів 

кінець листопада, 20 балів 

кінець лютого, 20 балів 

кінець березня, 20 балів 

кінець квітня, 20 балів 

Підсумковий контроль грудень, 40 балів травень, 40 балів 

Підсумкова семестрова оцінка становить сумарну кількість отриманих балів за результатами 
поточного та підсумкового контролю. Оцінювання результатів навчання студентів ЛНАМ 
здійснюється відповідно до 100-бальної та національної шкали оцінювання:  

90-100 Відмінно 

74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

35-59 незадовільно з можливістю перездачі 

1-34 незадовільно з повторним вивченням дисципліни 

ПРИКЛАД 1: на першому поточному оцінюванні наприкінці вересні ви отримали 18 балів, у 

жовтні – 16 балів, у листопаді – 16 балів. На перегляді наприкінці семестру ви отримали 

38 балів. У вас зразкове відвідування +3 бали, ви брали участь у пленері чи виставці +3 

бали. Ваша семестрова оцінка: 18+16+16+38+3+3 = 94 бали  

ПРИКЛАД 2: на перше поточне оцінювання наприкінці вересня ви не виставили роботи, у 

жовтні отримали 14 балів, у листопаді – 15 балів. На перегляді наприкінці семестру ви 

отримали 30 балів. Ваше відвідування цілком безнадійне, ви не староста, не брали участі 

в жодних пленерах, виставках, студентських чи інших органах самоврядування тощо. 

Ваша семестрова оцінка: 0+14+15+30 = 59 балів, прямуйте в деканат по талон.  

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування 
Відвідування занять є обов’язковою умовою. Якщо ви заздалегідь знаєте, що повинні 
пропустити заняття з поважних причин, будь ласка, поінформуйте когось із викладачів. Якщо 
протягом семестру ваша відсутність перевищила присутність, атестація буде під загрозою. 
Виправданими поза встановленим лімітом можуть визнаватись пропуски занять за умови 
надання супровідної документації в деканат, відповідно до правил ЛНАМ, через:  

- хворобу 
- події пов’язані з позанавчальною діяльністю на кафедрі зудожнього скла чи ЛНАМ 



- юридичні зобов’язання.   

Підкреслюємо, що підсумкова оцінка формується за накопичувальною схемою отримання 
балів упродовж семестру. У випадку вашої відсутності, або браку виконаної роботи без 
поважної причини під час поточного чи підсумкового оцінювання ви отримаєте «0» балів.  

Вчасне виконання завдань є критично важливими. Обов’язком студента є реалістичне 
планування свого часу на виконання передбачених цим силабусом завдань. Допуск до 
повторного складання (перездачі) перегляду здійснюється згідно положення «Про порядок 
ліквідації академічних заборгованостей» за посиланням: 

https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_likvidats_zaborgov.pdf 

Виключенням з цих правил можуть бути пом'якшувальні обставини, зазначені вище в розділі 
про відвідування.  
Академічна доброчесність  

ЛНАМ розділяє фундаментальні цінності академічної доброчесності: чесність, довіра,  
справедливість, повага та відповідальність. Кожен учасник освітнього процесу в ЛНАМ 
несе персональну відповідальність за дотримання академічної доброчесності. Детальніше 
про академічну доброчесність читайте в «Положенні про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти у ЛНАМ» за посиланням: 
https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Zabezpe4ennja_jakosti_osvitu.p
df 

КОМАНДА ВИКЛАДАЧІВ 
Яворський Борис Альбінович, старший викладач кафедри художнього скла ЛНАМ. 1979 р. 
закінчив кафедру проектування інтер’єрів Львівського державного інституту декоративно-
прикладного мистецтва (нині – ЛНАМ). Педагогічну діяльність розпочав викладачем кафедри 
рисунку в 1981 році. 1988-2020 старший викладач цієї ж кафедри, а з 2020 р. старший 
викладач кафедри художнього скла. Педагогічну роботу поєднує з творчою в галузі живопису. 
З 1981 року — учасник українських та міжнародних виставок, пленерів. 

Молчан Микола Леонідович, старший викладач кафедри художнього скла, аспірант ЛНАМ. 
2002 р. закінчив кафедру монументального живопису ЛНАМ (майстерня проф. 
А.Максименка). Член спілки художників України. 2003-2005 викладач рисунку у Львівському 
державному коледжі декоративного і ужиткового мистецтва ім. І.Труша, а з 2004 викладач 
рисунку та анатомічного рисунку на кафедрах графічного дизайну, художнього скла, 
монументального живопису. Автор персональних виставок і учасник групових проєктів в 
Україні та за кордоном. 

Солецький Артур Олександрович, викладач кафедри художнього скла, аспірант ЛНАМ. У 
2019 р. закінчив кафедру монументального живопису ЛНАМ. Автор персональних виставок і 
учасник групових проєктів у Німеччині, Польщі, Китаї та Україні. Творчо працює в живописі, 
графіці, скульптурі, комбінованих медіа, дизайні поліграфічної продукції.  
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