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):
Для оволодіння принципами побудови людини необхідно вивчити
основи пластичної анатомії, тобто від чисто зовнішнього поверхневого
сприйняття і сліпого копіювання його форм потрібно перейти до
глибокого зображення, що спирається на знання закономірностей
внутрішньої структури та форми.
У результаті вивчення вибіркової дисципліни «Пластична анатомія.
Базовий курс» студент повинен зрозуміти внутрішню побудову, що утворює
зовнішні форми тіла: скелет, суглоби, м'язи, основні рухи і пропорції,
рівновагу і центр маси, а також методику зображення фігури на анатомічних
основах, тобто побудова фігури на основі скелета і узагальнених м'язових
масивів та опрацювання деталей, засновану на розборі і використанні
анатомічних моделей.
Короткий зміст дисципліни (перелік тем і практичних завдань):
Змістовий модуль І. Пластична анатомія. Базовий курс.
Тема 1. Ознайомлення з літературою, коротко про історію пластичної
анатомії.
Тема 2. Виконання рисунків та побудови черепа.
Тема 3. Виконання рисунків та побудови торсу
Тема 4. Виконання рисунків та побудови верхніх та нижніх кінцівок.

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 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 100бальною шкалою успішності. 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

Відмінно

100-90

Відмінне виконання

89-82

Вище середнього (дуже добре)

81-74

Загалом хороша робота

73-64
63-60

Непогано (задовільно)
Достатньо (відповідає мінімальним
критеріям)
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Необхідне повторне вивчення курсу
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