Навчальна програма вибіркової дисципліни
до «Каталогу вибіркових дисциплін»
Назва дисципліни
Вид дисципліни
Освітній рівень
Спеціальність
Спеціалізація
Термін вивчення

Рисунок
Практична
Бакалавр
022 «Дизайн»,
023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація»
Усі спеціалізації
Осінній семестр

Ключеві результати навчання (уміння та навички):
У результаті навчання за програмою «Лінійна перспектива у
навчальному

рисунку»

студенти

мають

можливість

ознайомитися

з

основними засадами побудови перспективного зображення у рисунку
шляхом виконання практичних завдань, а також дізнатися коротку історію
виникнення та застосування правил перспективи у практиці світового
малярства.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем і практичних завдань):
Змістовий модуль І. Лінійна перспектива у навчальному рисунку.
Тема 1. Головний закон перспективи.
Тема 2. Що таке точка сходу.
Тема 3. Квадрат у перспективі.
Тема 4. Лінія горизонту.
Тема 5. Рисування куба.
Тема 6. Рисування тіл обертання.
Тема 7. Похилі площини.
Тема 8. Тіні власні й падаючі.
Тема 9. Дзеркальні відображення.
Тема 10. Перспективний масштаб
Тема 11. Поділ відрізків у перспективі.
Тема 12. Метод архітектора.
Тема 13. Методи горизонтальної та похилої площин.

Результати оцінювання (форми, критерії)
За змістовий модуль студенти отримують бали за виконання
практичних завдань (композиційні пошуки, реалізація практичних
завдань) і самостійної роботи (начерки, ескізи, короткочасні рисунки).
Це - проміжне модульне оцінювання результатів виконання навчальних і
самостійних

(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
в балах.

Саме такий підхід розширює можливості для всебічного

розкриття здібностей студента, розвитку його творчого мислення.
Оцінювання знань студентів
За національною
шкалою та ЕСТS

За 100 - бальною
шкалою

Пояснення

Відмінно

100-90

Відмінне виконання

Добре
В
Добре
С

89-82

Вище середнього
(дуже добре)

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

А

Автор програми - старший викладач Р.Гарбуз.

