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В процесі вивчення даної дисципліни студенти вивчають і засвоюють: художній 

національний набуток сучасної реалістичної мистецької практики; навички 

реалістичного зображення фігури людини у техніці м’яких матеріалів, згідно з вимогами 

класичної академічної школи. Також, набувають професійних знань та умінь 

створення творів образотворчого мистецтва у техніці м’яких матеріалів у 

портретному жанрі.  

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Рисунок, Анатомічний рисунок, 

Композиція.  

 

mailto:nikolap57@ukr.net
mailto:yuriy.sm.od@gmail.com
mailto:vladimir.sakaluk@gmail.com


Диференційовані результати навчання: 

знати: 

– об'єктивні основи реалістичного рисунку, за вимогами академічної школи;  

– конструктивно-пластичне рішення композиції рисунку; 

– портретну, пластичну та психологічну характеристику фігури людини; 

– методичну послідовність виконання рисунку у техніці м’яких матеріалів; 

– технологічні особливості художніх матеріалів та вміти користуватися ними в 

творчій роботі; 

– індивідуальний підхід до вирішення пластичних задач в учбово-творчих 

тематичних постановках; 

– культуру тонового рисунку на засадах реалістичного мистецтва; 

володіти: 
– послідовним веденням роботи над тематичною постановкою засобами 

академічного  рисунку в техніці м’яких матеріалів; 

– технічними виразними можливостями матеріалів і технік рисунку для 

максимально можливої реалізації художньо-творчого завдання тематичної 

костюмованої постановки; 

– досягненням максимальної завершеності рисунка і старанного опрацювання  

його деталей; 

– передачею матеріальності, різноманітної фактури об’єктів в тематичній 

композиції графічними засобами; 

вміти: 

– цілісно сприймати модель, передавати і узагальнювати її форму, пластичні 

особливості та конструкцію  фігури людини засобами лінії і тону, спираючись 

на знання анатомії; 

– органічно вводити фігуру в світлоповітряне середовище інтер’єру і 

пов’язувати фігуру з навколишнім середовищем; 

– вирішувати учбово-творчі задачі при виконанні академічних завдань 

різноманітними техніками і матеріалами рисунку в рамках класичної 

рисувальної школи; 

– відтворювати взаємодію складових композиції, виявляючи  вікову і 

особистісну характеристику натурників; 

– вільно втілювати художньо-творчі завдання при виконанні академічної 

постановки. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 
№ 

п/п Назва тем  
Кількість годин 

лекції практичні самостійні 

1 Тема 1. Особливості виконання рисунку у техніці м’яких 

матеріалів – вугілля, сангіна, сепія, соус. 

2  15 

2 Тема 2. Ведення рисунку у техніці мокрий соус. 

Відмінність техніки мокрого соусу від техніки сухого 

соусу; переваги та недоліки.  

2  15 

3 Тема 3. Тривалий рисунок складної тематичної 

костюмованої жіночої або чоловічої моделі в інтер’єрі, з 

штучним освітленням.  

 22 64 

 Всього 4 22 94 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Рисунок м’якими матеріалами» складає 60 і 100 балів і 

може бути досягнутий наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Графічна робота 1 30 60 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (доповіді, графічні 

роботи, академічні рисунки) 
2 

30 40 
- Підсумковий (семестровий) контроль знань - 

перегляд 
1 

Разом  60 100 

 
З дисципліни передбачено виконання графічної роботи з теми «Рисунок складної 

костюмованої моделі», який виконується матеріалом за вибором студента (вугілля, 

сангіна, сепія, соус, мокрий соус, змішані техніки). Формат графічної роботи – А1. 

Підсумковий контроль знань проводиться для всіх студентів у вигляді 

семестрового перегляду академічних, самостійних, графічних робіт. 

Інформаційне забезпечення 

Основна література 

1. Рындин А. С. Живопись. Теория и практика. – Одесса, КПОТТ, 2010$ 

2. Любитова Е. А. Методические указания по рисунку.  – Одесса: ОГАСА, 2011 

3. Яблонский В. А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции» - 

М.: Высшая школа, 1989 



4. Ростовцев Н.Н., Игнатьев С. Е., Шорохов Е.В. Рисунок, живопись, композиция. 

– М.: Просвещение, 1989 

5. Анатомия для художников. Рисунки и объяснения Барчаи. – Будапешт, 1975 

6. Гаррисон Хейзл. Рисунок и живопись. – М.: Эксмо, 2010 

7. Ли Н. Г. Голова человека: основы учебного академического рисунка. – М.: 

Эксмо, 2010. 

Допоміжні джерела  

8. Яшухин А.П. Живопись. – М. : Просвещение, 1985 

9. Беда Г.В. Живопись и еѐ изобразительные средства. – М.: Просвещение, 1977 

10. Панксенов Г. И. Живопись. – М.:Академия, 2008 

11. Аксенов Ю. Левицкая М. Цвет и линия. – М., 1986. 


