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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

8 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка,  

18 Виробництво та 

технології 

Нормативна  

Спеціальність 

(професійне прямування) 

015.23 Професійна освіта 

(Дизайн),  

015.36 Професійна освіта 

(Технологія виробів 

легкої промисловості), 

182 Технології легкої 

промисловості 

Модулів – 1 Освітньо-професійна 

програма 

Професійна освіта 

(Дизайн), Професійна 

освіта (Технологія 

виробів легкої 

промисловості), 

Технології легкої 

промисловості 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  3-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

________-______ 
                              (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 240 

5-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –54  

самостійної роботи 

студента – 126 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

8 год. - 

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

72 год -. 

Самостійна робота 

160 год. - 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 80/160 

для заочної форми навчання – 0/0   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладення дисципліни є отримання навичок грамотного зображення 

простих об’ємних геометричних форм з застосуванням законів перспективи, 

зображання фігури людини в різноманітних позах та моделей одягу на фігурі 

людини; розвиток творчих здібностей студентів в образотворчому мистецтві, 

виховання в них художнього смаку.  

 

Завдання навчальної дисципліни: сформувати здатності грамотного 

зображення простих та складних форм із застосуванням законів перспективи, 

закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок використання основ 

композиції при виконанні живописних робіт, отримання основних відомостей про 

виконання зображень фігури людини та практичне засвоєння технік та прийомів 

академічного живопису. 

 

Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: Математичні і графічні 

основи галузевого знання, Малюнок і основи композиції. 

 

Передує вивченню дисциплін:Історія мистецтва і стилю, Моделювання і 

художнє оздоблення, Основи художнього проєктування, Комп’ютерний дизайн. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 Одержати знання в галузі: 

Основи живопису, побудови повітряної перспективи, сприйняття форми та 

силуету. 

Основні категорії кольорознавства: закони, принципи, закономірності, засоби, 

прийоми та правила композиції.  

Основи гармонізації композиції та живописних зображення форм фігури 

людини. 

Основи підбору графічних засобів, матеріалів та технік для розробки 

живописних зображень. 

В результаті вивчення курсу необхідно вміти: 

Використовувати основні категорії композиції для побудови та гармонізації 

живописних зображень.  

Аналізувати художньо-колористичне рішення зображень. 

Грамотно застосувати закони повітряної перспективи.  

Виконувати етюди з натури, зображення форм фігури людини. 

Вільно трансформувати натуру для створення потрібної «плямової» 

структури.  

Викладати відповідні цикли дисциплін в умовах середніх спеціальних 

навчальних закладів.  

В процесі оволодіння курсом повинні сформуватися комунікації: 

З пошуку інформації в літературних джерелах, друкованих, інтернет виданнях 

та графічних зображеннях  з приводу колористичних пошуків організації 

композиції та особливостей залучення категорій композиції в малюнку. 
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З впровадження інструктивних матеріалів при оволодінні та використанні 

графічних засобів, матеріалів та технік в побудові живописних зображень. 

З визначення сучасних напрямків колористичного рішення графічного 

контенту та рішення композицій. 

При виконанні завдань студентами формуються властивості автономності і 

відповідальності: 

При аналізі художньо-колористичного рішення наявного графічного контенту 

та живописних робіт. 

При  пошуці нових рішень гармонізації колористичного рішення та відбору 

залучення категорій композицій в процесі виконання живописного 

зображення. 

При виконанні умов грамотної графічної побудови живописної роботи  із 

врахування особливостей перспективного зображення. 

 
 

3.  Критерії оцінювання результатів навчання  

 

90-100 балів 

(«Відмінно») 

А 

Студент/студентка демонструє високий рівень володіння 

теоретичним матеріалом, а також практичні навички, 

постійно  за повні, глибокі та міцні знання матеріалу з 

основ рисунку та живопису, її категорії та особливості у 

заданому обсязі; вміння виконувати практичні завдання, 

передбачені навчальною програмою, на високому рівні; 

виявляє творчість у виконанні практичних завдань, бере 

участь у творчих гуртках та дослідницьких роботах. 

82-89 бали 

(«Добре») 

В 

Студент/студентка демонструє достатньо високий рівень 

володіння теоретичним матеріалом, а також практичними 

навичками з дисципліни,  прояв повних, систематичних 

знань з основ рисунку та живопису, її засоби, методи та 

принципи та особливості реалізації на практиці; успішно 

виконує практичні завдання. У студента допускаються 

незначні помилки у роботі, які він здатен самостійно 

виявити та виправити. 

74-81бали 

(«Добре») 

С 

Студент/студентка демонструє достатньо високий рівень 

володіння теоретичним матеріалом, а також практичні 

навички, прояв повних, систематичних знань з основ 

рисунку та живопису її категорії та особливості 

практичної реалізації в роботах; успішне виконання 

практичних завдань. У студента допускаються незначні 

помилки у роботі, які він здатен виправити самостійно, 

після того як викладач вкаже на них. Поточні й 

підсумкові контрольні роботи виконує з незначними 

помилками. У повному обсязі виконує всі завдання 

самостійної роботи.   
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64-73 бали 

(«Задовільно») 

Д 

1. Студент/студентка демонструє достатній рівень 

володіння теоретичним матеріалом, проте практичні 

навички набуті не в повному обсязі; прояв знань 

основного навчального матеріалу з основ рисунку та 

живопису, її категорії в обсязі, достатньому для 

подальшого навчання. Можливі суттєві помилки у 

виконанні практичних завдань, які студент спроможний 

усунути за допомогою викладача.  Наявні суттєві 

помилки й під час виконання поточних і підсумкових 

контрольних робіт. Не в повному обсязі або несвоєчасно 

виконує завдання самостійної роботи.  

60-63 балів 

(«Достатньо») 

Е 

1. Студент/студентка демонструє мінімальний рівень 

володіння як теоретичним матеріалом, так і практичними 

навичками; прояв знань основного навчального матеріалу 

з основ рисунку та живопису, його категорії в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання. Можливі суттєві 

помилки у виконанні практичних завдань, які студент 

спроможний усунути за допомогою викладача. Не в 

повному обсязі або несвоєчасно виконує завдання 

самостійної роботи.  

35-59 балів 

(«Незадовільно») 

FX 

1. Студент/студентка під час занять не може відповісти на 

запитання в межах конспекту лекцій, відсутні базові 

практичні навички, поточні й підсумкові контрольні 

роботи виконує з численними помилками; рівень знань та 

вмінь яких є низьким. Студент неспроможний 

самостійно, без допомоги викладача, впоратись з 

визначеним обсягом роботи. Не в повному обсязі або 

несвоєчасно виконує завдання самостійної роботи.  

1-34 бал 

(«Незадовільно») 

F 

1. Теоретичний зміст курсу не засвоєно, практичні навички 

відсутні. Рівень знань та вмінь є недостатнім для 

продовження навчання. Студент неспроможний 

самостійно, без допомоги викладача, впоратись з 

визначеним обсягом роботи 

2.  

 

4.Засоби діагностики результатів навчання 

Максимальна кількість балів, які отримують студенти з урахуванням критеріїв 

оцінювання результату 

 

Робота протягом семестру 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

27 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

7 8 7 9 7 12 8 15 
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Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

 

 
Форма 

виконання 

завдань 

Вид завдання Кількість 

балів 

Критерії оцінювання Загальна 

кількість балів 

за формами 

виконання 

завдань 

Д
Е

М
О

Н
С

Т
Р

А
Ц

ІЯ
 У

С
Н

И
Х

 Н
А

В
И

Ч
О

К
 

В
О

Л
О

Д
ІН

Н
Я

 М
А

Т
Е

Р
ІА

Л
О

М
 

Підготовка 

презентації 

наукової 

доповіді 

 

0-5 бали 5 балів – студент 

розробив слайди, які 

найбільш повно 

відображають тему, 

матеріал логічно 

структуровано, за 

необхідності 

ілюстровано, 

презентація публічно 

представлена на 

практичному занятті 

перед групою під час 

виголошення наукової 

доповіді  

0-15 балів 

Наукова 

доповідь  

0-10 балів 10 балів – студент 

повністю розкрив 

тему, публічно 

виступивши з 

доповіддю перед 

групою.  Доповідь має 

чітку структуру (вступ, 

основна частина, 

висновки), 

відзначається  

В
И

К
О

Н
А

Н
Н

Я
 

П
Р

А
К

Т
И

Ч
Н

И
Х

 

З
А

В
Д

А
Н

Ь
 

  логічністю викладу, 

зрозумілістю термінів, 

чіткістю визначень, 

добором фактів. 

Відсутні мовленнєві 

помилки. Доповідь 

виголошується з 

опорою на конспект 

або тези, а не 

читається. 

0-33 бали 
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Виконання 

графічних робіт 

на  практичних 

заняттях 

0-9 балів 1 бал студент отримує 

за правильне 

виконання вправ на 

практичному занятті  

Виконання 

комплексних 

завдань 

1-11 балів 2 бали  студент 

отримує за врахування 

в роботі: відповідності 

тематичної 

спрямованості, повнота 

виконання завдання, 

композиційне 

розташування; 

4 балів  студент 

отримує за врахування: 

використання 

конструктивних ліній 

побудови, 

пропорційних 

співвідношень, 

узгодженості 

конструкцій, 

перспективних 

аспектів побудови, 

законів композиції. 

5 бали  студент 

отримує за врахування: 

тонових 

співвідношень, 

виявлення 

конструктивних 

основних форм, 

уточнення 

конструктивних 

деталей, вірної тіньової 

моделіровки, 

художньої виразності, 

підпорядкування 

деталей основній 

конструкції, 

художнього 

узагальнення та 

завершеності. 
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Виконання 

самостійних 

графічних робіт 

до практичних 

занять 

0 - 10 

балів 

10 балів – студент 

правильно виконав усі 

графічні роботи (5 

графічних робіт –  по 2 

бали за кожну) 

 Вхідний 

контроль 

0-3 бали 3 бали  - студент дав 

правильні відповіді на 

всі тестові питання (20 

тестових питань – по 

0,15 бала за кожне) 

 

Р
О

Б
О

Т
А

 Н
А

 Д
О

 Робота на сайті 

дистанційного 

навчання 

(тестові 

завдання, 

написання тез 

власної 

наукової 

доповіді ) 

0-25 балів 15 балів студент 

отримує за відповіді на 

тестові питання 

(усього 3 тести по 5 

питань кожен);   

10 балів – студент 

правильно за формою 

та змістом   написав 

тези власної наукової 

доповіді 

0-25 балів 

 

ІС
П

И
Т

 Написання 

екзаменаційної 

роботи 

0-27 балів екзаменаційна робота 

містить 27 тестових 

питань, кожна 

правильна відповідь 

оцінюється в 1 бал 

0-27 балів 

РАЗОМ ЗА КУРС 100 БАЛІВ 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи живопису та основ кольорознавства. 

Тема 1. Основи побудови повітряної перспективи. Основи колометрії: колір та 

його основні властивості. Форма та її характер. Силует. 

Тема 2. Пляма як засіб відображення характеру силуету. 

Тема 3. Фактура як засіб покращення виразності плями.  

Тема 4. Ритми плям та лінії. Силует і образ. Контраст і нюанс. 

Змістовий модуль 2. Зображення голови та фігури людини.  

Тема 5. Форми частин голови людини.  

Тема 6. Колір у живописному зображені драпіровок на манекені. 

Тема 7. Колір у живописному зображені форм фігури людини. 

Тема 8. Методика виділення головного в графічного зображені. 

 

6. Структура навчальної дисципліни 
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Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи живопису та основ 

кольорознавства. 

Тема 1. Основи 

побудови 

повітряної 

перспективи. 

Основи 

колометрії: 

колір та його 

основні 

властивості. 

Форма та її 

характер. 

Силует. 

32 4 - 8 - 20 - - - - - - 

Тема 2. Пляма 

як засіб 

відображення 

характеру 

силуету. 

28 - - 8 - 20 - - - - - - 

Тема 3. Фактура 

як засіб 

покращення 

виразності 

плями. 

30 - - 10 - 20 - - - - - - 

Тема 4. Ритми 

плям та лінії. 

Силует і образ. 

Контраст і 

нюанс. 

30 - - 10 - 20 - - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 
120 4 - 36 - 80 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Зображення голови та фігури людини. 

Тема 5. Форми 

частин голови 

людини.  

32- 4 - 8 - 

20 

- - - - - - 

Тема 6. Колір у 

живописному 
30 - - 10 - 

20 
- - - - - - 
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зображені 

драпіровок на 

манекені. 

Тема 7. Колір у 

живописному 

зображені форм 

фігури людини. 

30 - - 10 - 

20 

- - - - - - 

Тема 8. 

Методика 

виділення 

головного в 

графічного 

зображені. 

28 - - 8 - 

20 

- - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

120 4 - 36 - 80 - - - - - - 

Усього годин  240 8 - 72  160       

Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 240 8 - 72 - 160 - - - - - - 

 

7.Теми семінарських занять 

Не передбачено навчальним планом 

                                                                                                        

8. Теми практичних занять  
Не передбачено навчальним планом 

 

9. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основи побудови повітряної перспективи. Основи 

колометрії: колір та його основні властивості. Форма та 

її характер. Силует. 

8 

2 Пляма як засіб відображення характеру силуету. 8 

3 Фактура як засіб покращення виразності плями.  10 

4 Ритми плям та лінії. Силует і образ. Контраст і нюанс. 10 

5 Форми частин голови людини.  8 

6 Колір у живописному зображені драпіровок на манекені. 10 

7 Колір у живописному зображені форм фігури людини. 10 

8 Методика виділення головного в графічного зображені. 8 

Разом 72 

                                                                                                             

10. Самостійна робота 

№ Назва теми Кількість 



12 

 

з/п годин 

1 Основи побудови повітряної перспективи. Основи 

колометрії: колір та його основні властивості. Форма та 

її характер. Силует. 

20 

2 Пляма як засіб відображення характеру силуету. 20 

3 Фактура як засіб покращення виразності плями.  20 

4 Ритми плям та лінії. Силует і образ. Контраст і нюанс. 20 

5 Форми частин голови людини.  20 

6 Колір у живописному зображені драпіровок на манекені. 20 

7 Колір у живописному зображені форм фігури людини. 20 

8 Методика виділення головного в графічного зображені. 20 

Разом 160 

 

11. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом 
 

12. Методи навчання 

Методи навчання – це різноманітні способи, які допомагають студентам 

засвоїти програмний матеріал, сприяють активізації навчального процесу, 

надають можливість набути нових компетенцій. Під час вивчення української 

мови (за професійним спрямування) застосовуються такі методи навчання: 

- за джерелом передачі та сприйняття інформації – словесні, наочні, 

практичні; 

- за характером пізнавальної діяльності студентів – репродуктивний, 

проблемно-пошуковий, евристичний, інформаційно-рецептивний, 

дослідницький; 

- залежно від основної дидактичної мети і завдань – методи оволодіння 

новими знаннями, формування вмінь і навичок, методи дедукції та індукції, 

методи закріплення навчального матеріалу, самостійної роботи студентів з 

осмислення і засвоєння нового матеріалу, методи стимулювання і мотивації. 

 

13. Методи контролю 

Методи контролю – це способи, з допомогою яких визначається 

результативність навчально-пізнавального процесу та інших видів діяльності 

студентів. На заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) 

використовуються такі методи контролю: 

- перевірка знань умінь і навичок; 

- попередній контроль, спрямований на виявлення знань умінь і навичок з 

предмету; 

- поточний контроль; 

- модульний контроль; 

- підсумковий контроль. 

 

14. Методичне забезпечення 
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1. Рисунок і живопис : метод. вказ. по проведенню практичних занять для 

студ. денної та заоч. форм навч. напрямів підготовки 015.23 Проф. освіта. 

Дизайн / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Д. В. Борисенко. – Харків : [Б. в.], 

2017. – 28 с. 

2. Рисунок і живопис: робочий зошит для студ. денної та заоч. форм навч. 

напрямку підготовки 01 Освіта, спеціальності 015.23 Професійна освіта. 

Дизайн Ч.1. / Укр. інж.-пед. акад. / упоряд.: Д. В. Борисенко. – Х. : [Б. в.], 

2017. – 40 с. 

 

15. Рекомендована література 

Базова 

 

1.  Композиция костюма: учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец. 

052400 "Дизайн" с присвоением квалификации "Дизайнер (дизайн одежды)"/ Г. 

М. Гусейнов [и др.]. - 2-е изд., стереотип.. - М.: Академия, 2004. - 432 с.: ил.. - 

(Высшее профессиональное образование. Легкая промышленность). - Библиогр.: 

с. 428-430. - ISBN 5-7695-1235-0. 

2. Пармон, Ф. М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары: учебник для 

вузов по спец. "Конструирование швейных изделий", "Конструирование изделий 

из кожи", "Технология швейных изделий" и "Технология изделий из кожи"/ Ф. М. 

Пармон. - М.: Легпромбытиздат, 1985. - 263 с.: ил.. - Библиогр.: c. 262. 

3.   Композиция костюма: учеб. пособие для вузов по спец. 052400 "Дизайн" с 

присвоением квалификации "Дизайнер (дизайн одежды)"/ Г. М. Гусейнов [и др.]. - 

М.: Академия, 2003. - 432 с.: ил.. - (Высшее профессиональное образование. 

Легкая промышленность). - Библиогр.: с. 428-430 

 

Допоміжна 

1. Конструктивное моделирование одежды: учеб. пособие для вузов по спец. 

052400 "Дизайн" с присвоением квалификации "Дизайнер (дизайн одежды"/ Е. Б. 

Булатова, М. Н. Евсеева. - 2-е изд., стереотип.. - М.: Академия, 2004. - 272 с.: ил.. - 

(Высшее профессиональное образование. Легкая промышленность). - Библиогр.: 

с. 269. - ISBN 5-7695-1897-9. 

2. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики: 

учебник/ Т. О. Бердник. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 320 с.: ил.. - (Учебники 

XXI века). - Библиогр.: с. 317. - ISBN 5-222-01629-3. 

3. Моделирование и художественное оформление одежды: учебник для проф. 

лицеев, училищ и курсовых комбинатов/ авт.-сост. Т. О. Бердник. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2001. - 346 с.: ил.. - (Учебники XXI века). - Библиогр.: с. 340-341 

(13 назв.). - Авт. указ. на обороте тит. листа. - ISBN 5-222-01697-8. 

4. Моделювання одягу: підручник для проф. навч. закладів освіти/ В. О. 

Радкевич. - К.: Вікторія, 2000. - 352 с.: рис., фото. - Бібліогр.: с. 349-350 (20 назв). 

- ISBN 966-95152-4-6. 

5. Моделі одягу: навч. посібник/ Є. Я. Борецька, М. М. Борецький, А. П. 

Пухальска. - Львів: Свiт, 2000. - 344 с.: рис., табл. + 8 л. кольор. іл.. - ISBN 966-

603-007-1. 
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6. Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу: навч. посібник для студ. 

вищих навч. закладів/ Ф. А. Мойсеєнко, Н. П. Бухонька. - К.: Центр учбової літ., 

2007. - 360 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с. 345-356 (117 назв). - ISBN 978-966-364-

524-7. 
 
 

16. Інформаційні ресурси 
 

1. http://hudozhnikam.ru/catalog.html 

2. http://www.booksgid.com/drawing_painting/ 

3. https://www.mann-ivanov-ferber.ru/creativity-books/uroki-risovaniya/ 

4. https://www.pinterest.com/pin/344595808960303778/ 

5. https://es.pinterest.com/pin/329255422742458285/ 

6. https://abc.vvsu.ru/books/ris_diz_1/ 

7. http://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B

0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%8B 

 

http://hudozhnikam.ru/catalog.html
http://www.booksgid.com/drawing_painting/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/creativity-books/uroki-risovaniya/
https://www.pinterest.com/pin/344595808960303778/
https://es.pinterest.com/pin/329255422742458285/
https://abc.vvsu.ru/books/ris_diz_1/

